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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Sultangazi'de düzenle-

nen "Erzurum Tanıtım Günleri"ne
katıldı. Bakan Soylu yaptığı konuş-
masında, “Hem milletimize sözü-
müzdür, hem coğrafyamıza
sözümüzdür, hem de Allah'ımıza
sözümüzdür. Ortadoğu'yu barış ve
esenlik coğrafyası haline Türki-
ye'miz getirecektir ve bu millet 
getirecektir" dedi. I SAYFA 7
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Kamu kadroları 
parayla satılıyor!

AK Parti eski milletvekili ve
eski İl Başkanı Abdurrah-

man Kurt, Diyarbakır’da kamu
kurumlarına kadroların binlerce 
liraya satıldığını iddia etti. Kurt,
Twitter hesabından yaptığı payla-
şımlarda Diyarbakır’da kamu ku-
rumlarında eleman alımında
Devlet Su İşleri (DSİ) için 80 bin
lira, havaalanında silahlı güvenlik
görevlisi olabilmek için 22 bin lira
ödemek gerektiğini öne sürdü.
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SAYFA 4Fakir YILMAZ

Sınır toprakları
haciz ediliyor!

SAYFA 5Ümit BARAN

İnsan önce 
kendini tanımalı!

CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'nin
satışının gündeme gelmesiyle birlikte yeni

bir tartışma başladı. Kanalı satın alacağı iddia
edilen Doruk Bulut'un Muharrem İnce'ye yakın
bir isim olması kafaları karıştırdı. Silivri eski 
Belediye Başkanı ve Muharrem İnce'nin dünürü
Özcan Işıklar döneminde CHP'den meclis üyesi
olan Doruk'un, İngiltere’de faaliyet gös-
teren Select isimli tekstil firmasının 
sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından
desteklendiği iddia edildi. Bu arada
Özcan Işıklar'ın kızı İdil İnce’nin İngil-
tere'de Mahiroğlu'nun şirketinde
staj yaptığı ortaya çıktı. 
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Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün ilçede

faaliyet gösteren STK temsilcileriyle
bir araya geldi. İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı Mehmet
Mert'in Büyükçekmece'de neden Kent

Konseyi'nin kurulmadığını sorması
üzerine Akgün, “Ülke genelinde 150-
200 arasında kent konseyi var. Bin 396
belediye mevcut olduğuna göre kent
konseyi sayısı yaklaşık yüzde 10 ile 15
arasındadır” cevabını verdi. 2009 se-

çimlerinden sonra kurulan birçok kent
konseyinin 2014 seçimlerinden sonra
kapandığını dile getiren Akgün, “Eksik
olan tüzel kişiliği ve özerkliği olmayan
içi boş ama ismi güzel kurumlardır”
tanımlamasında bulundu. I SAYFA 9
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “cinayet” olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul
Projesi'yle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak
projedir” dedi. Bakan Turhan ayrıca Bakanlıklar ve İBB arasında işbirliği protokolü imzalandığını hatırlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'cina-
yet projesi' dediği Kanal İstanbul hak-

kında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Cahit Turhan, “Kanal İstanbul, sadece
bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstan-
bul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak
projedir” açıklamasını yaptı. Turhan, şu anda 25
bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı’nda
her yıl ortalama 40-42 bin gemi trafiği olduğunu
belirterek bunun da tehlikeli olduğunu belirtti.
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SADECE BUGÜNÜN DEĞİL
YARININ DA PROJESİ

Turhan, seçilen koridor üzerinde 
deprem, tsunami riski değerlendirme, 

hidrodinamik, su kalitesi, yer altı suyu model
çalışmalarının da yapıldığını söyledi. Hiçbir
şeyin şansa bırakılmadığını ifade eden Bakan
Turhan, güzergahta, mevcut ve planlanan
diğer kurumlara ait projelerle ilgili görevlerin
belirlenmesi, yerine getirilmesi için Bakanlıklar
ile İBB arasında da iş birliği protokolü imza-
landığını sözlerine ekledi.  I SAYFA 8
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PROJEDE HİÇBİR ŞEY 
ŞANSA BIRAKILMADI

ISMI GUZEL AMA
ICI BOS KURUM!

CINAYET MI 
KURTARICI MI?

Yağmur sularını
biriktirmek lazım

İstanbul Teknik Üniversitesi
Meteoroloji Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Miktad Kadıoğlu, sıcaklıkların
artıp yağışların azalması nedeniyle
kuraklığın artacağı uyarısında bu-
lundu. Kadıoğlu, "Kuraklaşma 
artacak, su ihtiyacı daha fazla ola-
cak. Bu nedenle tavsiyem bir an
önce sarnıçlara geri dönün. Yağ-
mur sularınızı biriktirin" üyarısını
yaptı. I SAYFA 8
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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, iletişim ve medya

ekibinde yeni görevlendirmeler
yaptı. Yeni atamalar kapsamında,
İBB Medya İlişkileri Koordinatörü
ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu
Şükrü Küçükşahin olurken, İBB
Görsel Yayınlar Sorumluluğuna
Zilan Karakurt
getirildi. Ulaş
Yılmaz, İBB 
Dijital İletişim
Sorumlusu,  
Süleyman 
Sarılar, İştirak
Şirketlerinden
Sorumlu Basın
Danışmanı
oldu. I SAYFA 5
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STK başkanlarıyla buluşan
Hasan Akgün ilçede neden

kent konseyi kurulmadığının
sorulması üzerine, “Eksik olan

tüzel kişiliği ve özerkliği 
olmayan içi boş ama ismi güzel

kurum” eleştirisinde bulundu
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Ali Tarakçı köşe yazısı sayfa 9'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul
Şehir Üniversitesi'yle ilgili dolandırıcılık

suçlamasına Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt
geldi. "İstanbul Şehir Üniversitesi arazisine
ilişkin asılsız ithamlara dair" başlığı altında

eleştirilerini sıralayan Davutoğlu, görevde
olan Cumurbaşkanı da dahil bütün üst düzey
yetkililerin mal varlıklarının araştırılmasını is-
tedi. Davutoğlu, bunun için TBMM'de bir 
komisyon kurulmasını önerdi. I SAYFA 7
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MAL VARLIGI 
ARASTIRILSIN!
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MAL VARLIGI 
ARASTIRILSIN!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul
projesinin kentin hem karadaki hem de de-
nizdeki ekolojik denge sistemini değiştirebile-
cek riskler içerdiğine dikkat çekmiş, projeyi

'ucube' diye adlandırnıştı. İmamoğlu, "Bu proje
İstanbul'a bir ihanet projesi bile değildir. Res-
men bir cinayet projesidir. İstanbul için gerek-
siz bir felaket projesidir" diye konuşmuştu.

İMAMOĞLU KANAL İSTANBUL’A ‘UCUBE’ DEMİŞTİ

TEK 
KANAL İKİ
YORUM!

Medya ekibine 
atama yapıldı

Ortadoğu'yu barışı
bu millet getirecek

Milli Piyango'nun yılbaşı çeki-
lişinde 80 milyon liralık büyük

ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminö-
nü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde
kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet ala-
bilmek için saatlerce kuyrukta bek-
ledi. Çekiliş tarihi yaklaştıkça
piyango bayilerinin önündeki kuy-
rukların daha da uzaması bekleniyor.
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Eminönü’nde
umut kuyruğu!

TARİHİ KEMERE
POLİS ÖNLEMİ

Sultangazi'de
Mimar Sinan'ın

eserlerinden Tarihi Gü-
zelce Kemeri define avcı-
larının hedefi olmuş ve 5
metre derinliğinde çukur-
lar açılmıştı. İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
ler, kazma ve küreklerle
çukurları kapatırken, ta-
rihi kemerin çevresinde
güvenlik önlemlerini ar-
tırdı. Güzelce Kemerinin
çevresinde saat başı dev-
riye atan ekipler, define
avcılarını yakalamak için
çalışma başlattı.
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Kadın Meclisleri'nin çağrı-
sıyla, Kadıköy İskelesi'nde bu-

luşan kadınlar, "Suç bende değil her
nerdeysem, ne giydiysem suç bende
değil" sözleriyle danslı protesto ger-
çekleştirdi. Polis, toplanan kadınlara
müdahale etti. Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu Genel Se-
kreteri Fidan Ataselim ile Kadın
Meclisleri Üyesi Ayşen Ece Kavas'ın
da aralarında bulunduğu çok sayıda
kadın gözaltına alındı. Danslı pro-
testoya, Kadıköy İskele Meyda-
nı'nda bir araya gelen kadınlar da
destek verdi. I SAYFA 9
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Ne giydiysem
suç bende değil!

Yatırım çok güzel
ancak yer yanlış!
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Yatırım çok güzel
ancak yer yanlış!
Yatırım çok güzel
ancak yer yanlış!
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ONUN 
BEBEĞİ

ARABALAR!
Sayfa 16
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Cahit Turhan Ekrem İmamoğlu

Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt
Abdurrahman
Kurt

Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu
Miktad
Kadıoğlu

Şükrü Küçükşahin

Süleyman 
Soylu
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - siyah Beyaz: 3000 tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - siyah Beyaz: 2.000 tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - siyah Beyaz: 1.000 tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - siyah Beyaz: 500 tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - siyah Beyaz: 250 tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

İlgİnİn bir hayli yoğun olduğu konserde geçmişten günümüze birçok arabesk
parça söylendi. Merve Şenavcı, Aslı Gökçe, Mount Man adlı dansçıların eşlik
ettiği konser izleyenlerden tam not aldı. Oryantal İrem de kıvrak dansla-
rıyla geceye renk kattı.

2020 yılında yeni şarkılar

Gecede sahneye çıkan arabeskin kraliçesi Gülden Karaböcek
istek üzerine Dilek Taşı şarkısını 2 defa okudu. Yeni şarkıla-
rının da müjdesini veren Karaböcek, "2020 yılında yeni bes-
telerimle karşınıza çıkacağım" dedi. Zeki Müren'in doğum

günü olan 6 Aralık,
Türk Sanat Müziği
Günü olarak kut-
lanırken gecede
sanat güneşi de
unutulmadı.
David Banana
Sorma şarkısı eş-
liğinde Zeki Mü-
ren'i canlandırdı.
Faruk K ve Seçil
ikilisinin bir sonraki
konsepti merak ko-
nusu oldu. Konser,
gecenin geç saatlerine
kadar devam etti.

GULDEN 
ISTANBUL’U 
YAKTI!
Geçtiğimiz günlerde 'Yakarım İstanbul'u şarkısını
yayınlayan Gülden, ilk konserini Okan Bayülgen'in
sahibi olduğu Dada Salon Kabarett'de verdi

İ stanbulluların akın
ettiği konserde Gülden,
şarkısında dediği gibi

deyim yerindeyse İstanbul'u
yaktı geçti. Kendi
şarkılarının yanı sıra 90'lar
parçalarına da yer veren
ünlü şarkıcı, ayakta
alkışlandı. Bir ara seyirci-
lerine arasına inerek, din-
leyicileriyle hem dans etti
hem de şarkılarını hep bir
ağızdan söyledi. Beste Ko-
rkmaz imzalı bir kıyafet ter-

cih eden şarkıcı, gözlere ve
kulaklara hitap etti. Dertli
şarkıların kraliçesi
olmadığını ve sahnelerinin
çok eğlenceli geçtiğinin
altını çizen Gülden, "bu
yakıştırmadan kurtulmaya
çalışıyorum" dedi.

Ustalara saygı

Neredesin Sen, Mühür 
Gözlüm, Onu Alma Beni Al,
Rakkas, Mor Menekşe, Yaz
Yaz Yaz, Uykusuz Her Gece,

Fesupanallah, Odalarda
Işıksızım, Sabahlar Uzak
gibi Kayahan'ın Erkin
Koy’ın, Sezen Aksu'nun,
Ajda Pekkan'ın ve 
Nilüfer'in şarkılarına da
repertuvarında yer veren
Gülden, ne kadar saygılı
olduğunu bir kez daha gös-
terdi. Neşet Ertaş'la aynı
dönemde yaşadığı için
şanslı olduğunu belirten
ünlü sanatçı, "İyi ki bizim
sanatçımız olmuş" dedi.

Gecenin karelerini çeken isim ise
başarılı fotoğrafçı Nergis Dünya'ydı.
Gülden'i dinlemeye gelenler arasında
model ve sunucu Şebnem Schaefer da
vardı. Ünlü şarkıcı, istek üzerine
Yakarım İstanbul'u şarkısını 2 defa
söyledi. Eğlenceli tavırları ve
danslarıyla dikkat çeken Gülden, din-
leyicilerinden tam not aldı. Eğlence
gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

ARABESK GECESI
FARUK K VE SECIL’IN FARUK K VE SECIL’IN FARUK K VE SECIL’IN FARUK K VE SECIL’IN FARUK K VE SECIL’IN FARUK K VE SECIL’IN 

Oynadığı dizi ve filmlerle
büyük başarı yakalayan ve
geçtiğimiz aylarda baba
olan Özcan Deniz, yeni
şarkısı 'Aşk'ı 8 yıl aradan
sonra çıkardı. Sözleri
Özcan Deniz'e, bestesi Abi
Abdollah Antonio Yega-
neh'e, düzenlemesi ise Gür-
sel Çelik'e ait şarkının 2
farklı versiyonu bulunuyor.
Bir de remix'i olan şarkı,
Özcan Deniz'in kendi You-
tube hesabında yayınlandı.
Şimdiden 300 bin dinlenen
'Aşk', oldukça beğenildi.
Ayrıca 'Aşk'ın Evan Band
adlı İranlı grubun söylediği
'Alijenab' şarkısının çevirisi
olduğu öğrenildi.

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR ‘AŞK’I ÇOK

BEĞENİLDİ

TUĞBA ÖZERK’TEN 
RAP GİBİ ŞARKI

En son Fikret Şenes'e yapılan
saygı albümünde 'Aşk Defteri'
adlı parçayı seslendiren türk
pop müziğinin başarılı yo-
rumcularından Tuğba Özerk,
yeni şarkısı 'Hergele'yi gün
yüzüne çıkardı. Sözleri Murat
Güneş'e, düzenlemesi Ufuk
Kevser'e ait şarkının yönet-

men koltuğunda ise Mustafa
Özen oturuyor. Tuğba
Özerk'in 'Hergele'deki yo-
rumu, kullanıcılar tarafından
"rap gibi olmuş" benzetmele-
rine yol açtı. Avrupa Müzik
etiketiyle yayınlanan 'Hergele'
tüm dijital platformlardaki
yerini aldı.

İLK
KONSERİ

BÜYÜLEDİ

DİNLEYİCİLERDEN
TAM NOT ALDI
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TAM NOT ALDI

Konsept partilerin eğlenceli ikilisi Faruk K ve Seçil eğlencenin tozunu attırmaya devam ediyor. Partilerine
son sürat devam eden ikili geçtiğimiz günlerde Mood Pera adlı mekanda arabesk gecesi düzenledi SİPARİŞ HATTI

0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Kazancıyla gayrimen-
kule yatırım yapan
Mehmet Günsür, son
olarak İtalya’nın güne-
yindeki küçük bir köy-
den bahçe içinde iki
katlı bir ev aldı.
Oyuncu, 200 bin euro-
luk evin tadilatı için de
30 bin euro harcadı.
Sebze ve meyve ektiği
bahçe bölümünün dü-
zenlemesini bitiren
Günsür, projelerinden
arta kalan zamanını
ailesiyle bu evde geçir-
meyi planlıyor.

İtalya’da bir 
köye yerleşti
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Artık bi sus Can Yaman!
Üst üste yaptığı skandallarla her kesim-
den tepki çeken Can Yaman'a bir tepki de
rol arkadaşı Demet Özdemir'den geldi.
“Erkenci Kuş” dizisindeki partneri Can
Yaman’ın “Demet’le 20’nci bölümde sev-
gili olduk. Aramızdaki çekim tavandı”
sözlerinden rahatsız olan ünlü oyuncu,
menajeri aracılığıyla Yaman’a “Basına
benimle ilgili konuşma” mesajını gön-
derdi. Can Yaman, bir hayranına yaptığı
ahlaksız teklifle gündeme gelmişti. 
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Deniz
Özcan
Deniz
Özcan
Deniz
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Deniz
Özcan
Deniz
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Gökgez
İsmail
Gökgez
İsmail
Gökgez
İsmail
Gökgez

GüldenGüldenGüldenGüldenGüldenGüldenGüldenGüldenGüldenGüldenGülden

Özerk, yeni
şarkısıyla
beraber
büyük bir
beğeni kazandı.

Aydın
Soytürk

Merve
Şenavcı

Aslı
Gökçe

Faruk K

İsmail
Gökgez

SeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçil David
Banana

Oryantal
İrem

Faruk K Mehmet
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Günsür
Mehmet
Günsür
Mehmet
Günsür
Mehmet
Günsür
Mehmet
Günsür
Mehmet
Günsür
Mehmet
Günsür
Mehmet
Günsür
Mehmet
Günsür

SeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçilSeçil



K aza, 04.00 sıralarında Rasimpaşa 
Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler 
Caddesi'nde meydana geldi. İd-

diaya göre, Caddede hızla ilerleyen 34 KV 
1074 plakalı otomobilin sürücüsü yol çalış-
maların uyarı levhalarını görmeyince direk-
siyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden 
çıkan araç bir et lokantasına girdi. Kaza 
sonrası büyük gürültüyle uyanan vatandaş-
lar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine 
bildirdi. 

Sürücü kaçtı iddiası 

Polis ekipleri kaza sonrası yaşanan olayla 
görgü tanıklarından ve çevrede bilgi top-
landı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 
otomobilde iki kişi olduğu, sürücü ve yanın-
daki kadının kazadan sonra arkadaşlarını 
arayıp olay yerine çağırdığı, gelen araca bi-
nerek olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. 
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ESENYURT'TA TIR'a çarpıp, 
savrulan motosikletin sürü-
cüsü, kaldırıldığı hastanede 

hayatını kaybetti. Kaza saat 14.00 sırala-
rında Esenyurt, TEM Otoyolu Harami-
dere Bağlantı Yolu Balıkyolu Caddesi 
Köprüsü'nün altında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Satıl-
mış Güven'in kullandığı 39 SG 382 pla-
kalı motosiklet, Beylikdüzü 
istikametinde giderken plakası alınama-
yan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle sürücü Güven ve arkasındaki 
kişi yola savruldu. TIR sürücüsü olay 
yerinden kaçarken, Güven ve yanındaki 
arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar ambulansla çevredeki hastane-
lere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı-
lardan Satılmış Güven, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.

ESENYURT’TA 
FECİ ÖLÜM

OLAY Silivri Mimar Sinan Ma-
hallesi Prof. Dr. Muammer 
Aksoy Caddesi'nde bulunan bir 

evde meydana geldi. Tek yaşayan İlbey Yıl-
maz (39) 3 gündür haber alamayan kom-
şuları evden kötü kokulan geldiğini fark 
edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 
çilingir yardımıyla içeri girdi. Gördükleri 
manzara karşısında şok yaşayan polisler 
Yılmaz'ın öldüğünü düşünerek olay yeri in-
celeme ekibi istedi. Ancak sonradan olay 
yerine gelen bir komiser dikkati sayesinde 
İlbey Yılmaz'ın hala hayatta olduğunu fark 
ederek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. 
Gelen ambulans ile özel bir hastaneye kal-
dırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde te-
daviye alındı. Kimyasal madde ile intihar 
girişiminde bulunduğu öne sürülen İlbey 
Yılmaz'ın vücudunda çürükler oluştuğu bil-
dirildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 

tedavi altına alınan Yılmaz, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi hastane-
den alınarak Adli Tıp Kurumu'na 
götürüldü. Yılmaz'ın vücudundaki çürük-
lere ve ölümüne neyin yol açtığı otopsi so-
nucu belirlenebilecek. 

Kimyasal koku korkuttu 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekip-
leri, intihar olayının yaşandığı evden yükse-
len kimyasal koku nedeniyle büyük panik 
yaşadı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler 
neticesinde henüz ne olduğu tespit edileme-
yen kimyasal maddeden numuneler alına-
rak incelenmeye başlandı.  
İlbey Yılmaz'ın hastaneye taşındığı ambu-
lans, hastane önünde görevliler tarafından 
içi yıkandıktan sonra dezenfekte edilerek 
kimyasal maddeden arındırıldı. DHA 

Önce umut sonra hüzün 

BEYLİKDÜZÜ'NDE bir otomobil makas 
atmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar 
arkadan gelen bir aracın kamerasına 
yansıdı. Kaza Beylikdüzü D-100 Kara-
yolu Edirne İstikameti Güzelyurt Metro-
büs durağının yakınında dün 20.45'te 

meydana geldi. Makas atarak gelen bir 
otomobil sürücüsü son olarak yine oto-
mobiliyle makas atmaya çalışırken di-
reksiyon hakimiyetini kaybedip en sağ 
şeritten en sol şeride geçerek metrobüs 
yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza-

dan sonra durmayan otomobili sürü-
cüsü direksiyonu sağa kırarak en sağ 
şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem 
de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye 
attığı o anlar arkadan gelen bir aracın 
kamerasına yansıdı. DHA 

Makas atarken bariyerlere çarptı

PENDİK'TE bir iş yerinin kapı-
sını levye ile açan ve 10 bin 
lira değerindeki ham pirinç 

malzemeyi çalan 3 kişiden 1'i yaka-
landı. Şüphelilerin kapıyı kırma anları 
ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
Pendik, Güzelyalı Mahallesi'nde 10 Ka-
sım'da bir işyerinin kapısını levye ile kı-
rarak içeri giren hırsızlar 10 bin lira 
değerindeki ham pirinç malzemeyi 
çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine 
polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik 
kamerasını inceleyen ekipler şüpheliler-
den Selçuk K.'yı (20) yakalayarak göz-
altına aldı, diğer şüpheliler aranıyor. 
Güvenlik kameralarına yansıyan görün-
tülerde ise iş yerine hırsızlık için gelen  
3 kişinin levye ile kapıyı kırarak açmaya 
çalıştıkları görülüyor. Emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk edi-
len şüpheli Selçuk K., adli makamlar 
tarafından serbest bırakıldı. DHA 

Hırsızlar kapıyı 
levyeyle açtı 

ŞİŞLİ'DE trafik ışıklarını kul-
lanmayarak karşıdan karşıya 
geçtiği iddia edilen abi kar-

deşe beton mikseri çarptı. Kamyon al-
tında kalan kardeşlerden biri hayatını 
kaybetti. Olay, Şişli Darülaceze Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında 20 
metre ileride bulunan trafik ışıklarını 
kullanmayarak karşıdan karşıya geç-
meye çalışan abi kardeşe seyir halinde 
olan beton mikseri çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle kardeşler kamyonun altında 
kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaş-
lar durumu sağlık ve polis ekiplerine 
bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekip-
leri yaptıkları ilk müdahalenin ardından 
ağır yaralı olan Hasan Danacıoğlu ve 
Mehmet Danacıoğlu isimli kardeşleri 
çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. 
Tedavi altına alınan kardeşlerden 
Hasan Danacıoğlu'nun yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet 
Danacıoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü 
kaydedildi. 

Korkunç şekilde  
can verdi

KAĞITHANE'DE kaçak alkol satışı yapı-
lan bir eve operasyon düzenleyen 
polis ekipleri, kaçak içkilerle birlikte, 
1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 
fişek, 3 bin 575 lira para ele geçirdi. 
Operasyon polis kamerasına yansıdı. 
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, 24 Kasım'da Çeliktepe Mahal-
lesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde bulu-
nan bir adreste kaçak alkol satışı 
yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı de-
ğerlendiren ekipler, adrese operasyon 
düzenledi. Ali K. (49) 15 TL karşılı-
ğında 500 ml pet şişe içerisinde kaçak 
alkol satışı yaptığı esnada suçüstü ya-
kalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 
sahte alkolü ikametinde hazırladığı be-
lirlendi. İkametin kira kontratında adı 
geçen Haldun Arif K. (40) de yaka-
landı. Adreste yapılan aramalarda ise, 
2 bin 786 şişe içki, 57 tane pet şişede 
içki, 1 bidon içerisinde 25 litre içki, 
1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 
fişek, 3 bin 575 TL para ele geçirildi. 
Haklarında "5607 Sayılı Kanuna Mu-
halefet" suçundan işlem yapılan Ali K. 
ve Haldun Arif K., adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı. 

Araçtan sahte içki çıktı 

29 Kasım'da da Üsküdar'da şüphe 
üzerine durdurulan bir araçta yapılan 
aramada ise 25 adet bandrolsüz ve 
faturasız sahte içki ele geçirildi. 
Gözaltına alınan Olcay K. işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından savcılık 
talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaçak içkiye 
geçit yok

Silivri'de üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden ma-
halleli polise haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşı-
laştı. Vücudunda çürükler bulunan yerdeki İlbey Yılmaz'ın öldüğü sanılırken, yapılan kontrollerde 
nefes aldığı belirlendi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlbey Yılmaz hayatını kaybetti

OTOMOBIL LOKANTAYA DALDI
Kadıköy’de sürücüsünün yol çalışması uyarı levhasını görmeyerek direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir 
et lokantasına daldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken lokantada hasar oluştu. Sürücü ise olay yerden kaçtı 

BEYOĞLU'nda seyir halinde olan bir otomo-
bilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın 
çıktı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan 
yürüme engelli yaşlı bir kadın ise aracın sürü-
cüsü damadı tarafından yanmaktan son anda 
kurtarıldı.Otomobilin alev alev yandığı anlar 
bir vatandaş tarafından cep telefonu kamera-
sıyla saniye saniye kaydedildi. 
Olay, Beyoğlu, Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilden 
dumanlar yükselmeye başladı. Bunu gören sü-

rücü Necati Sökmen, aracını güvenli bir nok-
taya çekerek park etti. Dumanların aleve dön-
düğünü gören sürücü ve ailesi kendilerini 
panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme 
engelli Azize Şahin’i ise damadı Necati Sök-
men yanan otomobilden son anda çıkarmaya 
başardı. Otomobilin alev alev yandığını gören 
vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bil-
dirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ise 
otomobildeki yangını söndürerek soğutma ça-
lışması yaptı, otomobil kullanılamaz hale geldi. 
Otomobilden birden dumanlar yükselerek alev 

aldığını belirten Necati Sökmen,’’ Araba bir 
anda stop etti. Tekrar çalıştırdım. Birden du-
manlar yükseldi. Ardından alevlendi. Eşim, 
kızım ve engelli kayınvalidem vardı. Panikle 
kendimizi dışarı attık. Söndürmeye çalıştık. 
Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı 
indirmek için çok mücadele ettim. Allah’tan 
kimseye bir zarar gelmedi’’ ifadelerini kul-
landı. 

O anları anlattı 

Damadı tarafından son anda otomobilden çı-
karılan Azize Şahin ise,’’  Çok korktum yav-
rum, bir koku gelmeye başladı. 
Yürüyemiyorum ben. Beni damadım kur-
tardı’’ diye konuştu. 

Otomobil alev topuna döndü 

Otomobilin alev alev yandığı anlar bir vatan-
daş tarafından cep telefonu kamerasıyla sa-
niye saniye kaydedildi. Yanmakta olan 
otomobilin itfaiye ekiplerince söndürüldüğü 
anlarda kameraya yansıdı. Meydana gelen 
otomobil yangını nedeniyle Okmeydanı istika-
metinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan 
otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı  
normale döndü.

TRAFİK polisi ve itfaiye ekipleri 
kaza yerinde bir süre inceleme-
lerde bulundu. Ekiplerin incele-
melerin ardından dükkana giren 
otomobil çekici yardımıyla kaldı-
rarak otopark götürüldü. Polis 
ekipler kaza sonrası kaçan sü-
rücü ile yanındaki kişiyi tespit 
etmek için dükkanın güvenlik ka-
mera görüntülerini incelemeye 

aldı. Lokantanın sahibi Talat 
Kılıç ise,"Kazayı gece saat 
04.00'de komşularım haber 
verdi, geldim olay yerine man-
zara bu. Araç girmiş dükkana. 
Sürücün olay yerinden kaçtığını 
söylediler. Yaklaşık dükkanımda 
aşağı yukarı yüz bin lira zarar 
var" dedi. Olayla ilgili soruş-
turma sürüyor. DHA 

Kameralar incelendi

Kaynanası için ölüme atladı
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E konominin iyiye gittiği yönünde haberle-
rin yanında bu yönde durumum hiçte iyi
olmadığını ile muhalefetin Ankara'da

masa başında izledikleri ülkenin gerçek duru-
munu görmek için meydana inmenin daha man-
tıklı bir durum olacaktır.

Çünkü Ermeni tasarısının art arda bir çok ül-
kede kabul edildiği şu günlerde bu ülkenin sınır
vilayeti olan Ardahan ve diğer sınırlara komşu
doğu kentlerinin arazilerinin yabancı ortaklı bir
çok özel banka tarafından haciz edildiği ve sa-
tışa çıkarılıp kimin aldığı belli olmayan bir

durum yaşanıyor.
Yani dünya ekonomisine ve sınırları dahil si-

yasetine yön verenlerin şu an Ortadoğu'da yaşa-
nan iç çatışmalar, savaşlar aracılığı ile sınırları
değiştirdiği bir dünyada bir başka yöntemin de
hala hayatta olduğunu unutmamak gerekir.

Dün Filistin'de önce toprak alan sonra devlet-
leşen İsrail'i oluşturan Yahudilerin taktiğinin
hala hayatta olduğu ve Ermenistan Lobisi denen
dolar babalarının başta olmak üzere dünyaya
yön veren bir çok devletin boş durmadığını gör-
mek için Ankara'da kalkıp meydana inmeye eri-

nenler en azında masa başınday-
ken sanal ortamdan yapılacak bir hareketle yani
bir tık bile yeter hatta artar..

Çünkü o tıkla karşılarına çıkacak olan icra si-
telerinin bir çoklarında başta Ardahan'da olmak
üzere sınır kentlerinde ki yerleşim alanlarının
arazilerinin önce bol keseden verilen yüksek fa-
izli kredilerle ipotek edildiğini ardından haciz
edilip, satışa çıkarıldığı ve bu yolla topraklarımı-

zın adeta bir elde toplatıldığını görürsünüz.
Yani bir dönem sinema filmlerine konu olan

arazilerin dozerlerle yıktırılıp vatandaşın elinde
ki gecekondularını alanların bunun bir toplum-
sal olaya döndüğünü anlayıp savaşmadan,
kavga etmeden yeni bir yola başvurup, bol do-
larlı paralarıyla parsel parsel topladıkları arazi-
lere gökdelenler, avm'ler diktiği gibi gözden ırak
Kafkasya'ya komşu sınır kentlerinde de ipotek
adı altında verilen bolca krediler ardından haciz
edilen toplatılan topraklar kimlerin eline geçtiği
bilinmezsede bu ellerin büyük bölümünün özel-
leştirme ve serbest piyasa adı altında ele geçiri-
len yabancı uyruklu ortaklı bankacılık sistemi ile
toplandığı bir gerçek.

Önce silah ücretimi yapan ardından bu silah-
ları satmak için kardeş olan insanları, ülkeleri
bir birine düşürüp, kavga ettiren savaşa sokanla-
rın dünya ekonomisine,ülke sınırlarını belirlediği
buna örnek Filistin'de olduğu gibi parsel, parsel
topladıkları toprakla İsrailler yaratanlar aynı
taktiklerine hala devam ettiği şu günlerde bir ta-
raftan sözde Ermeni tasarısını kabul ederek,
diğer taraftan krediler altında topraklarını ipo-
tek edip sonra haciz edip,icra yoluyla toplan-
ması basit bir konu olmadığın ve ülke
yöneticilerince değerlendirilmesi gereken önemli
ve stratejik bir konu olduğunu,sınır topraklarının
parsel parsel haciz edilip, gizli ellerce bir elden
toplandığı şu süreçte.

Sınır toprakları haciz ediliyor!
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

AŞIKLAR 
HÜNERİNİ
GÖSTERDİ

BUyıl ilki düzenlenen 1.Ulus-
lararası Aşıklar Şöleni, Ümra-
niye Cemil Meriç Gençlik

Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Be-
lediyenin katkılarıyla düzenlenen Şölene
katılan aşıklar, bağlamalarıyla izleyenleri
coşturdu. Aşık geleneğinin kaybolmaması,
ilerleyen nesillere aktarılması amacıyla or-
ganize edilen şölende 15 aşık hünerlerini
gösterdi. İran ve Azerbaycan’dan da aşık-
ların yer aldığı şölene Ümraniye Belediye
Başkan Yarımcısı Mesut Özdemir ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikler sürecek

Açılış konuşması yapan Ümraniye Bele-
diye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir,
aşıklara destek olmak için bu organizas-
yonu düzenlediklerini söyledi. İlerleyen za-
manlarda daha büyük organizasyonla
şöleni yapmak istediklerini de söyleyen
Başkan Yardımcısı Özdemir, "Aşık Erzade
Üstat, bu programı gerçekleştirmek için
bize bir teklifte bulundu. Bunu ‘Uluslar-
arası’ yapalım dedi, İran’dan ve Azerbay-
can’dan aşıklarımıza da burada yer verdi.
Böyle teveccüh olduğu müddetçe, bizlerde
şunun müjdesini veriyoruz; inşallah daha
büyük salonlarda, daha büyük organizas-
yonlarda biz bu programları yaparız” dedi.

Kültürün en önemli taşıyıcısı

Sözlerine müziğin kültürün taşıyıcısı oldu-
ğunu vurgulayarak devam eden Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özde-
mir, “Müzik kültürün en önemli taşıyıcısı
diyorum. 'Kültürümüz', 'kimliğimiz' diyo-
ruz. Bunu geçmişten alıyoruz. Bunun en
iyi taşıyıcısı müzik oluyor. Kitaplardan geç-
mişte neler olduğunu anlayabiliyoruz. Mi-
mari eserlerden anlayabildiğimiz kadarıyla
ve üstatların anlattıkları kadarıyla anlayabi-
liyoruz. Ama içerisinde duygu, yaşamımız,
özlemlerimiz, haykırışlarımız, öfkemiz, se-
vincimiz, bütün duygularımız ve geçmişi-
mizi ifade eden müziktir. Ama onlar

içerisinde en önemlisi de aşıklar ve onla-
rın söylenceleridir” ifadelerini kullandı.

YATIRIM COK GUZEL
ANCAK YER YANLIS!
Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde, etrafında toplu konutlar

ve 4 okulun bulunduğu bölgeye “Hayvan Rehabilitasyon
Merkezi" yapılacağını öğrenen çevre sakinlerinin, arazinin yeşil

alan kalmasını isteyerek projeye gösterdiği tepkiler sürüyor

Halen tesviye çalışmaları yapılan alanda toplanan çevre
sakinleri, belediyenin hayvanları rehabilite etme çalışmalarını
desteklediklerini ancak buradaki sorunun yer seçiminde
yapılan yanlışlık olduğunu belirterek tepki gösterdi

H alkalı Atakent Mahallesi’nde yaşa-
yan çevre sakinleri ‘Hayvan Rehabi-
litasyon Merkezi’nin yerleşim

alanlarının dışında yapılması gerektiğini belir-
terek, Küçükçekmece Belediyesi'nden çözüm
istemişti. Belediyenin henüz ruhsat almadan
inşaatı başlattığını iddia eden çevre sakinleri,
konu ile ilgili mahkemeye başvurdu. Bugün
sabah saatlerinde rehabilitasyon merkezinin
yapılacağı alanda toplanan ellerinde "Katı-
lımcı demokrasi görmek istiyoruz", "Halk bu-
rada başkan nerede" yazılı dövizler taşıyan bir
grup çevre sakini, açıklama yaparak İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Küçükçek-
mece Belediyesi'ne çağrıda bulundu. 

Yönetmeliğe aykırı

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
hayvanları koruma yönetmeliğine göre yanlış
bir noktaya yapıldığını belirten Şehir Planla-
macısı ve çevre sakini Ekrem Şener, "Atakent
Mahallesi'nde bu çevrede yaşayan site sakin-
leri olarak Küçükçekmece Belediyesi tarafın-
dan projelendirilen hayvan geçici bakımevinin
bu alanda yapılmaması konusunda dikkat
çekmek amacıyla toplandık. Arkamızda gör-
düğünüz bu alanda ne yazık ki Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan
yönetmeliklere aykırı olarak, şehircilik ve bele-
diyecilik ilkeleri de hiçe sayılarak bir projenin
uygulaması yapılıyor. Bakın, öncelikle şunu
belirtmekte fayda var. Belediyemizin hayvan-
ları rehabilite ederek, doğal ortamlarına geri
bırakılmaları konusunu biz hayvansever, hay-
van dostları olarak sonuna kadar destekliyo-
ruz. Ancak buradaki sorun ne yazık ki yer
seçiminin yanlışlığıdır. Böylesi bir geçici ba-
kımevinin yer seçimi ilkeleri Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın hayvanları korumasına
yönelik yönetmeliğinde çok açık bir şekilde
tarif edilmiştir. Buna göre bu yönetmeliğin
22. maddesinde ses ve kötü kokuların yayıl-
masını önlemek amacıyla yerleşim alanların-
dan uzakta olması şartı vardır. Yine bu
alanın jeolojik olarak dere yatağı ve tepelik
alanlarda olmaması, rüzgar yönüne dikkat
edilmesi, katı atık tesislerine yakın olmaması,
yeme içme alanlarına uzak olması şartları
vardır. Şu anda inşaatı süren proje maale-
sef bu şartların hiçbirine uymamaktadır.
Yani yer seçimi ilkeleri ne yazık ki yanlış-

tır ve bu yanlış yer şeçimi yüzünden

bu çevrede yaşayan sakinler olarak birçok
sağlık sorunlarını yaşama riski oluşmaktadır"
dedi. 

'Ben yaptım oldu' olmaz

Projenin her aşamasının mevzuatlara aykırı
yürütüldüğünü vurgulayan Şener, "Bakın bu
bölge birçok lüks konut alanının, eğitim alan-
larının, yeme içme alanlarının, sağlık hizmet
alanlarının olduğu Küçükçekmece'nin en
prestijli alanlarından biridir. Bu tür hayvan
barınak veya geçici bakımevleri olabildiğince
yerleşim alanlarından, eğitim alanlarından ve
yeme içme alanlarından uzakta yapılmalıdır.
Bu konuda belediyemize yazılı ve sözlü ola-
rak yaptığımız itirazlardan ne yazık ki bir
sonuç alınmamıştır. Katılımcı demokratik
yerel yönetim anlayışıyla hareket edeceğini
belirten belediyemiz, bu konuda ne yazık ki
bu anlayışı sergilemekten çok uzak, bu ma-
hallede yaşayan kent sakinlerinin düşünce ve
kaygılarını dikkate almamaktadır. Bakın bu
gördüğünüz inşaat alanında, projenin ne ol-
duğu yani projenin adı, projenin sahibi ve
yüklenicisinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi
içeren tabela yok. Bunun yanında bu alanda
Pazar günü de dahil olmak üzere hummalı
bir çalışma yapılmaktadır. Bakın bu proje her
aşamasında mevzuatlara aykırı bir şekilde ge-
lişiyor. Projenin bütçelendirilmesi, projenin
duyurulması, onaylanması, itiraz aşamaları
ve sonrasında ruhsat alınması gibi aşama-
larla ilgili hiçbir bilgi ve paylaşım yok. Tama-
men 'Ben yaptım, oldu' zihniyetiyle hareket
ediliyor ne yazık ki. Bu sitelerde oturan sakin-
ler olarak, bu durumdan dolayı hepimiz en-
dişe duymaktayız. İnanıyoruz ki yönetime

geldiğinden bu
yana özlem

duyduğumuz
birçok ko-

nuda
olumlu,

çağdaş projeler üreten, bizim ve Küçükçek-
mecelilerin sempatisini ve desteğini kazanan
başkanımız bu yanlıştan bir an önce döner"
ifadelerini kullandı. 

400'e yakın imza teslim ettik

Hayvan rehabilitasyon merkezi yapılacağı be-
lirtilen alanın karşısındaki sitede yaşayan
Canan Doğancıoğlu da şöyle konuştu: “Yıl-
lardır paylaşımcı demokrasiyi savundular, yıl-
lardır halkın demokrasinin ve yönetimin
içinde olması gerektiğini savundular. Istanbul
senin'i geçtik, ilini geçtim, ilçeyi, mahalleyi,
sokağı geçtim. Şu an yapılmakta olan bu pro-
jenin kapının önünün dahi bizim olmadığını
göstermektedir. Sayın İmamoğlu ve Kılıçda-
roğlu’na sesleniyorum; geçen hafta sayın Kı-
lıçdaroğlu’nun meclis grup toplantısında
yapmış olduğu, hukukun üstünlüğü, 'Hangi
vatandaşımızın ne derdi varsa derman olaca-
ğız. Hiçbir siyasi görüşüne bakmadan' söy-
lemlerini kendisine hatırlatmak istiyorum ve
paylaşımcı demokrasi uygulamasını bizler
görmek istiyoruz. Biz belediyemize bu pro-
jeye sadece ve sadece yerine karşı olduğu-
muza dair 350-400 imzaya yakın imzalar
teslim ettik. Hiçbir şekilde dikkate alınmadı ve
savcılığa suç duyurusunda bulunduk, mahke-
memizi açtık. Resmi olarak hiçbir şekilde baş-
kan kararı veya herhangi bir belediye meclis
kararı bize sunulmadı. Sayın savcıları göreve
çağırıyorum. Bu arazinin kime ait olduğunu
belgelerle lütfen belediyemiz ispatlasın."

Çalışanlar bile bilmiyor

CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi'nin bu konuyu görüşmek için
çevre sakinlerini ağırladığı davete katıldığını
ifade eden İlknur Tekalmaz ise, "Sayın başka-
nımız bizi bir davette bir araya getirdi ve bu-
ranın ruhsatının çıktığını söyledi. Ancak
ruhsat olmuş olsa şurada kocaman bir tabela
olur, ruhsat numarası yazar, buraya ne yapıl-
dığı yazılır. Ama burada çalışanlara dahi sor-

duğumuzda 'Evet burada bu barınak
yapılıyor' cevabını alamıyo-

ruz. O yüzden biz bu
konuda gerekli
açıklamanın
yapılmasını is-
tiyoruz” dedi.

İBB’DEN
AÇIKLAMA
YAPILDI
Bu arada Küçükçekmece Belediye-
si'nden alanda hayvan barınağı değil
hayvan hastanesi yapılacağı öğre-
nildi. Tartışmalara konu araziyle ilgili
İBB'den DHA'ya yapılan açıklamada
ise şu ifadelere yer verildi; "Söz ko-
nusu bölgede bahsi geçen faaliyete
ilişkin yapılan incelemede; İBB İmar
Daire Başkanlığı’nca yapılan ya da
Başkanlığımıza iletilen herhangi bir
plan değişikliğinin olmadığı, ayrıca
bölgede plan yapma yetkisinin, 'Ge-
cekondu Önleme Bölgesi' olduğun-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(TOKİ)’na ait olduğu, İmar Daire
Başkanlığı’na, bölgeye ilişkin her-
hangi bir şikayetin iletilmediği, İBB
İmar Müdürlüğü’nce yapılan rutin
bölge tespitlerinde herhangi bir inşai
faaliyete rastlanmadığı, söz konusu
bölgede yapılan görüşmelerde; sa-
dece mevcut arazide düzeltme ve
tesviye işlemlerinin yapıldığının belir-
tildiği tespit edilmiştir." DHA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin konuyu görüşmek için çevre sakinlerini ağırladığı davete katıldığını anlatan İlknur Tekalmaz, “Sayın başkan burasının ruhsatı
için gerekli işlemlerin tamamlandığını söyledi. Ancak burada ruhsat çıkmış olsa şurada kocaman bir tabela olur, ruhsat numarası falan yazılır. Ama bunlar yok” diye konuştu.

Ümraniye Belediyesi’nin
katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen
Uluslararası Aşıklar Şöleni,
katılımcıların yoğun ilgisiyle
gerçekleşti. Şölene birçok aşık
bağlamalarıyla katıldı

YİRMİ YILDIR İLK 
KEZ DÜZENLENİYOR
Organizasyonu düzenleyen Aşık
Erzade Kapan, uzun zaman
sonra aşık programını gerçekleş-
tirdikleri için Ümraniye Belediye-
si’ne teşekkür etti. Uluslararası
katılımın sağlandığını da söyleyen
Kapan, “Bu organizasyonu Üm-
raniye Belediye Başkanımız İsmet
Yıldırım’ın sayesinde yaptık.
Aşıklar programı yirmi yıldır ilk
kez düzenleniyor. Yirmi yıldır ya-
pılmıyordu Ümraniye’de. İsmet
Başkanımız geldi ve ilkini başlat-
tık. Uluslararası katılım söz ko-
nusu, Türkiye’nin her tarafından,
İran’dan ve Azerbaycan’dan aşık-
larımız var” dedi. DHA
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B ahariye Caddesi’nde toplanan yak-
laşık  200 kişi, 2013 yılında 6487 
sayılı kanunun yeniden düzenlen-

mesiyle alkollü içeceklerin saat 22.00-06.00 
arasında satış yasağı getirilmesini ve kesi-
len cezaları protesto etti. Polis ekipleri 
cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi 
 aldı. Bir süre ellerindeki pankartlarla slo-
ganlar atan grup, daha sonra basın açıkla-
ması yaptı. Grup adına açıklama yapan 
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Baş-
kanı Erol Dündar, "Hepimizin sorunu ve 
derdi ortak. 2013 yılında çıkan ‘22 yasası’. 
Bizler her sokak arasında 15 metre kare 
içerisine sıkışmış küçük esnaflarız. Devlete 
en yüksek katma değeri sağlayan sattığımız 
ürünlerin peşin vergisini ödeyen esnaflarız. 
Buna rağmen kayıtsız, kuralsız açılan zin-

cir marketlere kurban ediliyoruz. Nasıl mı? 
Saat 22.00’den sonra bize 'alkol satmayın' 
diyen arkadaşlar, saat 22.00’de zaten zincir 
marketlerin kapanış saati. O saatten sonra 
bizlerin satış yapma şansı olmadığına göre 
biz hangi ara iş yapıp evimiz ekmek götü-
receğiz. Saat 22.00’de zincir marketler ka-
pandığına göre saat 24.00’e kadar bizlere 
izin verilmesini ve o iki saat içinde bizlerin 
de evlerimizin nafakasını toplayıp evleri-
mize dönmek istiyoruz.” dedi. 

Tekelcilere soykırım yapılıyor 

Protestoya katılan CHP İstanbul Milletve-
kili Ali Şeker, “Tekelcilere karşı uygulanan 
bu soykırım, esnaf soykırımı, 52 bin lira 
ceza bir araba dolusu ceza kabul edilebile-
cek bir ceza değil. İnsanların ocağını sön-

dürüyor. Bu kadar uğraşırken AVM’lerin 
açılmasıyla esnaf sadece saat 22.00’den 
sonra iş yapabilir hale geldi. Bunu kabul 
etmek mümkün değil. Bu yasanın iptal 
edilmesi için sizlerle beraber destek olmaya 
mücadele vermeye devam edeceğiz.” Şek-
linde konuştu. 

İnsanlar bizi darp ediyor 

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı 
Özgür Aybaş ise “Ülke genelinde 160 bin 
tane tekel bayiyi temsilen buradayız. Bizler 
saat 22.00’den sonra alkol satışını rahat-
lıkla yapmak için burada değil, tam tersi 
insanların özgürce alışveriş yapabilmeleri 
için buradayız. Saat 22.00’den sonra alkol 
satmadığımız zaman müşteriler tarafından 
darp ediliyoruz. Hatta öldürülen meslek-

taşlarımız var. 6 tane meslektaşımız var. Si-
lahla havaya sıkanlara 707 lira para cezası 
var. Adam öldürmeye teşebbüstür bu ama 
bizler bir adet bira sattığımız için 52 bin 
lira bize hak değildir. İnsanlar merdiven 
altı diye tabir edilen yerlerden kaçak alkol 
alıyor.” diye konuştu.

BM’NİN kadına yönelik şiddeti sonlandırmak 
amacıyla dünya çapında gerçekleştirdiği 16 
Günlük aktivizm kampanyası kapanış top-

lantısı, yarın Kız Kulesi’nde yapılacak. Toplantıya İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Di-
rektörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir de katıla-
cak. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) 
dünya çapında gerçekleştirdiği “Kadına Yönelik Şid-
deti Sona Erdirmek İçin Birleşin - 16 Günlük Aktivizm 
Kampanyası" çerçevesinde tüm dünyada düzenlenen 
etkinliklere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de katıldı. 
İBB, 25 Kasım'dan 10 
Aralık tarihine kadar 
süren kampanya bo-
yunca, Galata Kulesi, Kız 
Kulesi, Bozdoğan Ke-
meri, Tekfur Sarayı, 
Hidiv Kasrı, UCLG Bi-
nası, Haliç Metro Köp-
rüsü ile İBB hizmet 
binalarının tamamını, 
kampanyanın rengi olan 
turuncu ile aydınlattı.

İnsan önce kendini tanımalı

B ugün vücudumuzun bilinmeyen işleyişini ve 
mucizevi yönlerini masaya yatrıcağız. İlk 
olarak parmaklarımızdan başlayalım. Me-

sela parmaklarımız o kadar duyarlıdır ki, dünyayı 
kaplayacak kadar geniş bir elimiz olsaydı, bir ev ile 
otomobile dokunduğumuzda parmaklarımız ikisinin 
ne olduğunu ayırabilirdi. Ve damarlarımız... Vücu-
dumuzda dolaşan damarların toplam uzunluğu 96 
bin kilometreyi buluyor. Bu mesafe ile dünyayı nere-
deyse üç kez baştan sona dolaşabilirsiniz! Ve gözler; 
İnsan gözü o denli hassastır ki dünya düz olsaydı 60 
kilometre uzaklıkta bulunan yanan bir mumu görebi-
lirdik. Ana kumanda masası beynimiz... İnsan beyni 
dakikada bin kelime okuyabiliyor. Yetişkin bir insan 
7 oktilyon atomdan meydana geliyor.  

Beyin bilgisayar olsaydı saniyede 38 katrilyon 
işlem yapabilirdi... 

İnsan saçının 12 ton ağırlığı kaldırabilecek güçte 
plduğunu biliyor muydunuz? 30 dakika içinde insan 
vücudundan çıkan ısı ise yaklaşık 4 litrelik bir suyu 
kaynatabilir. İnsan vücudu üzerinde bir şempanze-
deki kadar kıl var; ancak çoğu bir işlev görmez ve 
görünmezdir. Bir insan kemiği granit kadar sağlam-
dır ve bir grup kemik 9 ton ağırlığı dahi kaldırabilir. 
İnsan beyni bir bilgisayar olsaydı saniyede 38 katril-
yon işlem yapabilirdi. Düşünün ki dünyanın en güçlü 
bilgisayarı olan BlueGene bu rakamın ancak binde 
ikisini yapabiliyor! Göz kaslarınız günde 100 bin kez 
kasılır. Bazen, idrarınızı yapmadan önce idrar torba-
nızın büyüdüğünü gözlerinizle görmeniz mümkündür. 
Çoğu bebek mavi gözlü doğar, ultraviyole ışınlarına 
maruz kaldıkça göz, gerçek rengini alır. 

Beton, insan kemiğine kıyasla 4 kat daha 
kırılgandır... 

El veya ayağınızda yeni bir tırnağın baştan sona 
büyümesi 6 ay alır. Bir insan hayatı boyunca tam 18 
kg deri döker. Beyniniz toplam oksijen ve kalori alı-
mınızın yüzde 20'sini tüketir. Her bir böbrekte bulu-
nan 1 milyon civarındaki filtre, her dakika 1,3 litre 
kan temizler ve 1,5 litre idrar boşaltır. Yumurtalık-
larda 500 binden fazla yumurta bulunur fakat bun-
ların yalnız 400 civarındakinde canlı üretimi 
yapılabilir. Her bir insanın kendine özgü kokusu var-
dır. Sadece ikizler aynı kokuya sahip olabilirler. Mi-
deniz neden kendini sindiremez? Bunun sebebi mide 
hücrelerinin yapımının imhasından daha kısa sürme-
sidir. Her bir insan vücudunda yarım milyon ter bezi 
bulunur ve bunlar her gün yarım litre ter salgılarlar. 
İnsanlar son derece görseldir; etrafınızdan edindiği-
niz bilgilerin yüzde 90'ı gördüklerinizden gelir. Ken-
dinizi gıdıklamak neredeyse imkânsızdır. Yanık 
hastalarının derilerinin yenilenmesinde çoğunlukla 
bebeklerin sünnet derisi kullanılır. Aralarındaki ağır-
lık farkına bakılmaksızın karşılaştırıldığında beton, 
insan kemiğine kıyasla 4 kat daha kırılgandır.  

İnsanın en büyük organı sizce hangisidir? 

İnsanın en büyük organı ne dersiniz? Derimiz, en 
büyük organımızdır. Yetişkin bir erkeğin derisi esne-
tilirse 1.8 metrekare alan kaplar. Bir şeyin tadını 
alabilmek için, o şeyin tükürüğünüzde çözünmesi ge-
rekmektedir. Dilinizi kurutup bir yiyecekten tat al-
mayı deneyin. Erkekler her gün 10 milyon civarında 
sperm üretirler. Bu miktar tüm gezegeni 6 ayda ye-
niden insanla doldurmaya yeterli ölçüdedir. Çok rüya 
görmek, yüksek IQ'ya sahip olmakla bağlantılıdır. 
Sabah uyandığınızda, gece yatarkenki halinize kı-
yasla 1 cm daha uzun olursunuz. Bunun sebebi 
omurganızdaki kıkırdağın gün boyunca yavaşça sı-
kışmasıdır. İnsanların DNA'sının yarısı muzunkiyle 
aynıdır. Vücudunuz her saniye 25 milyon yeni hücre 
üretiyor. Beynimizdeki nöronların birbiriyle olan 
bağlantı yapısı evrenin yapısıyla benzerdir. Diğer bir 
deyişle beynimiz evrenden sonra tasarlanmıştır da 
denilebilir! 

Aslında hepimiz çok ama çok zenginiz... 
Duymak, dokunmak, koklamak, tatmak ve gör-

mek dışında insan 15 farklı duyuya daha sahiptir. 
Acı, sıcaklık, susamak ve tokluk bunlardan sadece 
birkaçı... Aslında hepimiz biraz zenginiz; çünkü her 
birimizin bedeninle 0.2 miligram altın bulunuyor; 
ama maalesef o da kanımızın içinde. Elle tutulur bir 
altına ulaşmak için 40 bin insanın kanından bu mik-
tardaki altını toplamak gerekiyor! İnsan beyni tüm 
vücuda yayılan oksijenin yüzde 20'sini tek başına 
kullanır. Bazı kadınlar pek çok insana göre daha 
dünyayı daha renkli görürler. Pek çok insanda üç tip 
renk alıcısı varken, bazı kadınlarda bu sayı 4 ila 5 
olabiliyor. Bilimsel olarak da ağlamanın insandaki 
stres seviyesini azalttığı ve sinir ve keder gibi 
duyguların azaldığı gözlemlenmiştir. 

EĞİTİM sektöründe öğretmen, 
öğrenci ve velilere yönelik 9 ay 
süren bir anket çalışması ya-

pıldı. Eğitim sektöründe dile getirileme-
yen sorunları ve çözüm önerilerini 
ortaya koyan ‘Öğretmen ve Veli Algısı' 
araştırmanın sonuçları, Forum Eğitim 
K12 etkinliğinde kamuoyu ile paylaşıldı. 
Çalışmalar, SEGM ve Geleceği Paylaş 
Sivil İnisiyatifi işbirliği, Birleşmiş Millet-
ler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 
(UNITAR) CIFAL İstanbul ve YEGAM 
desteğiyle yürütüldü. 19 ilden 217 veli 
17 ilden ise 120 öğretmen ile yapılan 
araştırmanın en dikkat sonucu, çocukla-
rın yalnızca yüzde 54'ünün başladığı 
okula devam etmekte olduğu, yüzde 
46'sının eğitim kadrosu, okul imkanları-
nın yetersiz oluşu, yönetim anlayışı, 
akran zorbalığı gibi sebeplerden oku-
lunu değiştirmek zorunda kaldığı ortaya 
çıktı. Araştırmanın Veli Algısı bölü-
münde ise şu an gittiği okulu maddi im-
kansızlıktan ötürü seçen velilerin yüzde 
50'ye yakını yeterli imkan sunulduğunda 
çocuklarının okulunu değiştirebileceği 
belirtiliyor. 

Eğitim düzeyi beklentiyi değiştiriyor 

Okul motivasyonunda, velinin bizzat 
okulu ziyaret etme oranı ise yüzde 65'i 
buluyor. Bir üst sınıfa geçiş ilerledikçe 
veliler çocuklarının okul seçimine daha 
fazla katılmasına imkan tanıdığı ortaya 
çıktı. Lise düzeyinde çocuklarının seçi-
mini dinleyen velilerin oranı yüzde 
60'lara çıkmaktadır. İlk ve ortaokul sevi-
yelerinde bu oran yüzde 20'lerdedir. Veli-
lerin eğitim düzeyinin yüksek olmasının 
okuldan beklentilerini arttırırken, ulus-
lararası programlar, üst düzey yabancı 

dil, okulun marka değeri, teknolojik alt 
yapı gibi konular ise daha önemli hale 
geliyor. 

Çocuğun güvenliği önemli 

Araştırmaya göre, son yıllarda önlenebi-
lir kazalar sonucu kaybedilen çocukların 
fazlalığı velileri oldukça etkiledi. Öğret-
menlerle yapılan ve yüzde 80'inin üze-
rinde katılımın olduğu anket 
sonuçlarına göre, ‘Çalışma arkadaşla-
rıyla dostça ilişkiler kurulması ve veli 

memnuniyetine önem verilmesi' konu-
sunda eğitim kurumlarında ilk etapta al-
ması gereken başka bir aksiyon yoktur 
ifadelerine yer verildi. Devlet okullarında 
bile veli memnuniyetine önem verilir' 
ifadesini onaylayan öğretmenlerin oranı 
ise yüzde 60'ları bulmakta. 

Deneyimli öğretmenler öne çıkıyor 

Veli ve öğretmenlere yönelik eğitim sek-
törü algı araştırmasında, hem öğret-
menlerin hem de velilerin kullandığı 

ortak ifadelerin ve beklentilerin paralellik 
gösterdiği ortaya çıktı. İdeal eğitim ku-
rumu tanımlayan bu ifadelerde; dene-
yimli ve alanında uzman öğretmen 
kadrosu, problemlerle ilgili çözüm uy-
gulamaları ve geri bildirim, güvenilir yö-
netim, alınan kararların uygulanması ve 
tutarlı olması, kurumun marka bilinirli-
liği, köklü ve geçmişi olan bir kurum ol-
ması, teknolojik donanım ve 
uygulamalar, uluslararası programlar 
gibi imkanlar yer aldı.

Eğitimde öncelik güven!

Ümit BARAN

19 ilden 217 velinin katılımıyla gerçekleşen ‘Öğretmen ve Veli Algısı’araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yalnızca yüzde 
54’ü başladığı okula devam ederken, veliler ve öğretmenlerin sektörden ortak beklentileri ise güven olarak tanımlanıyor

umitbaran@gazetedamga.com.tr

Tekel bayileri  
sokağa cıktı 
Türkiye'nin çeşitli illerinden tekel bayi işletmecileri, Kadıköy'de bir araya gelerek saat 

22.00’den sonra getirilen satış yasağını, yapılan basın açıklamasıyla protesto etti

Tekel bayi işletmecisi Zuhal Külçür 
de “Biz tekel bayileri gerçekten 
evimizin geçimi için 7/24 ayakta 
kalmaya çalışan küçük esnaflarız. 
Zaten hipermarketlerin saat 
22.00’ye kadar alkol satma lüksü 
var. Tekel bayilerinde de saat 
22.00 itibariyle alkol satışı yasak. 
Bir tane bira satmamız halinde ye-
diğimiz ceza 52 bin lira. Bu cezayı 
yediğimizde zaten bir aile bu ra-
kamlarla maalesef mahvolmakta. 
Bu hipermarketlerin 22.00’ye 
kadar satışlarıyla birlikte bizim de 
22.00’de kapanmamız demek 
zaten küçük esnafın bitirilmesi an-
lamına geliyor. Ya hipermarketlerin 
şehir dışı bir yerlere taşınıp küçük 
esnafın ayakta kalması sağlanmalı 
ya da bizlerin 22 yasasının iptal 
edilerek satışımıza devam edilmesi 
gerekiyor.” dedi. Grup, atılan slo-
ganlar ve yapılan basın açıklama-
larının ardından dağıldı. DHA 

52 bin lira 
ceza yedik 

Aktivizm kampanyasına destek



K ültür ve Turizm Bakanlığının, 2020 
yılını "Türk mutfağı yılı" ilan etmesi 
sektör temsilcilerini sevindirdi. Tür-

kiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu 
Başkanı Aykut Yenice, yaptığı açıklamada, 
göreve geldiklerinden bu yana Türk mutfağı-
nın dünya çapında tanıtılması için çalışmalar 
yaptıklarını, bu kapsamda, geçen yıl Türkiye 
Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ile 
"Milli Mutfak Hareketi"ni başlattıklarını söy-
ledi. Yenice, Bakanlığın 2020 yılını "Türk mut-
fağı yılı" ilan etmesinin, federasyonun 150 bin 
üyesi tarafından memnuniyetle karşılandığını, 
önümüzdeki günlerde Bakan Mehmet Nuri 
Ersoy'u ziyaret ederek bu konuda daha önce 
yaptıkları çalışmaları rapor halinde sunacak-
larını aktardı. 

Kebabı bile yeter 

Türk mutfağının kebapları, su ürünleri, sebze 
yemekleri ve tatlılarıyla dünyanın en zengin 
menülerinden birine sahip olduğuna işaret 
eden Yenice, "Türk mutfağının tanıtımının bir 
hükümet politikasıyla desteklenmesi konu-
sunda isteklerimiz vardı. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın açıkladığı 2023 vizyonu içerisinde, 
Türk turizminde 50 milyon turist, 50 milyar 
dolar turizm geliri beklentisi var. Biz 50 mil-
yon turistin Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz 
ama 50 milyar turizm gelirine lokantacılar ve 
pastacıların da önemli oranda destek verebi-
leceğine inanıyoruz." dedi. Türk mutfağının, 
son yıllarda özellikle otellerde uygulanan "her 
şey dahil sistemi" ve dünyaca ünlü fast food 
markaları karşısında zor günler yaşadığını 
dile getiren Yenice, şunları kaydetti: "Otellerde 
son yıllarda yapılan yemek sunumlarında 
mutfağımız 'Turkish kebaps' olarak tanıtılıyor. 
Birbirinden lezzetli yemekler pişiren lokanta-
lar, kaybolmaya yüz tutuyor. Mutfağımız pa-
halı bir mutfak. Mutfağımızın gerçek 
anlamda değer görmesi için devlet politika-
sıyla desteklenir haline getirilmesi önemliydi. 
Bu çalışma sayesinde istediğimizi elde ettik. 
İtalya'da, İspanya'da bu çalışma böyle yapılı-
yor, bu sayede turistler oralara gitmeyi tercih 
ediyordu. Türk mutfağını tanıtmak kadar ko-
rumak da önemli. En büyük sorunumuz mer-
diven altı işletmelerdi. Bu konuda Tarım ve 
Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ülke ge-
nelinde önemli denetim çalışmalar başlattı."

EKONOMİ
PAZARTESİ 9 ARALIK 2019

TÜRKİYE'DEN yılın 11 aylık 
döneminde 74 ülkeye 560 mil-
yon 74 bin 790 dolarlık naren-

ciye ihracatı gerçekleştirildi. Doğu 
Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve-
rilerinden yaptığı derlemeye göre, Türki-
ye'den yılın ocak-kasım döneminde 1 
milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatı 
yapıldı. Bu dönemdeki narenciye ihraca-
tında Rusya Federasyonu ilk sırada yer 
aldı. Rusya Federasyonu'na ocak-kasım 
döneminde 393 bin 548 ton narenciye sa-
tılarak, 214 milyon 698 bin 494 dolar ka-
zanç sağlandı. Bu ülkeyi 64 milyon 885 
bin 261 dolarla Irak, 60 milyon 314 bin 
804 dolarla Ukrayna, 29 milyon 70 bin 
dolarla Romanya, 23 milyon 946 bin 192 
dolarla da Suudi Arabistan takip etti. 
Türkiye'den ayrıca geçen yılın aynı döne-
minde narenciye ihracatı yapılmayan İs-
rail, Libya, Senegal, Ruanda, Myanmar, 
İran, Tayvan ve Fiji'ye de ihracat gerçek-
leştirildi. Böylece narenciye ihracatından 
yılın 11 aylık döneminde 560 milyon 74 
bin 790 dolarlık gelir sağlandı. 

Bölge ihracatında da lider 

Doğu Karadeniz'den aynı dönemde 23 
ülkeye 93 bin 724 tonluk narenciye ihraç 
edilerek, karşılığında 46 milyon 634 bin 
697 dolar gelir elde edildi. Bölgeden yapı-
lan narenciye ihracatında da Rusya Fede-
rasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yılın 
11 aylık döneminde 73 bin 383 tonluk na-
renciye satılarak, karşılığında da 40 mil-
yon 564 bin 262 dolar kazanç sağlandı. 
Bölge ihracatında Rusya'yı 1 milyon 941 
bin 450 dolarla Gürcistan, 1 milyon 79 
bin 444 dolarla Irak, 705 bin 425 dolarla 
Ukrayna ve 622 bin dolarla da Azerbay-
can-Nahçıvan takip etti. Doğu Karade-
niz'den ayrıca bu dönemde, geçen yılın 
aynı döneminde narenciye ihracatı yapıl-
mayan Moldova, Avusturya, Afganistan, 
Bosna Hersek, Kırgızistan ve Kuveyt'e de 
ihracat gerçekleştirildi. 

Yeni ülkelere ihracat başladı 

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet 
Kalyoncu, narenciye ürünlerinin öncelikli 
pazarının geçmiş yıllardaki gibi yine 
Rusya olduğunu söyledi. Çin başta olmak 
üzere belirli ürünlerde yeni ülkelere de ih-
racat yapılmaya başlandığını belirten Kal-
yoncu, "Önümüzdeki dönemde ülke 
çeşitliliğinin artmasıyla ihracatımızın 
daha üst seviyelere çıkacağına inanıyo-
ruz." dedi. Kalyoncu, havaların soğuma-
sına bağlı olarak Rusya 
Federasyonu'ndan talep artışı yaşanaca-
ğını düşündüklerini dile getirerek, "Dola-
yısıyla bu ülkeye yaptığımız ihracatın 
önümüzdeki aylarda daha da artmasını 
bekliyoruz." diye konuştu.

Berat 
Albayrak

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Yenice “Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını 
‘Türk mutfağı yılı’ ilan etmesi, federasyonun 150 bin üyesi tarafından memnuniyetle karşılandı” dedi

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Baş-

kanlığı (KOSGEB) ile Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
arasında KOBİ'lerin ihracattaki pay-
larının artırılarak dış pazarlardaki et-
kinliklerini güçlendirmek amacıyla iş 
birliği protokolü imzalandı.

Ekonomide 
önemli işbirliği

TÜRKİYE'DE örtü altı yaş sebze 
meyve üretiminde söz sahibi olan 
Antalya'da, çilek üreticisi bu yılki 

sezondan umutlu. Geçen yıl fidelerin çoğun-
luğunun 'erkek' çıkması nedeniyle rekoltesi 
düşen ve fiyatı 2 katına çıkan çilekten zarar 
eden üreticiler, bu yıl hem rekolteden hem de 
fiyattan umutlu. Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, 
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen 
ile Aksu ilçesindeki bir üreticinin 20 dönüm-
lük modern serasında ilk mahsulün hasadını 
yaptı. Karaloğlu ve Zeybekci, dalından ko-
pardıkları çilekleri kasalara doldurup, sezo-
nun üretici için bereketli geçmesini diledi. 

Kış bu yıl rahat geçiyor 

Kentin tarımsal üretimde merkez olduğunu 
ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mus-
tafa Özen, hasat sezonunu başlattıklarını 
söyledi. Antalya'da çileğin 13 bin dönüm ara-
zide üretilip, 45 bin tonluk bir rekoltesinin ol-
duğunu kaydeden Özen, çilek üretiminde 
Gazipaşa ve Serik ilçelerinin söz sahibi oldu-
ğunu kaydetti. Kaliteli üretime büyük önem 
verdiklerini anlatan Özen, "Geçen sene kış 
şartlarının ağır geçmesinden kaynaklı üretim 
miktarlarında bir sıkıntı yaşamıştık. Ancak bu 
yıl genel duruma bakınca şu ana kadar olum-

suz bir tablo görünmüyor. Vatandaşlarımız 
hem çileğe hem de diğer tarım ürünlerine do-
yacaklar" dedi. 

Fiyat 10 lirayı geçmez  

Diğer yandan çilek üretiminde söz sahibi 
olan Serik ilçesine bağlı Kadriye bölgesinde 
de hasat başladı. Burada 12 dönüm arazide 
çilek üreten Şaban Aksoy da bu yıl tüketicinin 

çileğe doyacağını ifade etti. Geçen yıl kötü bir 
kış geçirdiklerini, ürünün de kötü olmasının 
kendilerini çok etkilediğini ifade eden Aksoy, 
"Bu yıl hava şartları da çok güzel. Üretim bu 
yıl çok olacak. Geçen yıla oranla yüze 50- 60 
oranında çilek fazla olacak" diye konuştu. 
Bu yılki fiyatların 10 TL'yi geçmeyeceğini be-
lirten Aksoy, fiyat istikrarının sağlanacağını 
söyledi. DHA 

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı’nda yılın ilk 11 
ayında toplam 32 milyon 627 bin 

yolcuya hizmet verildi. İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı’nda kasım ayına ait 
yolcu ve uçak bilgileri açıklandı. Şirketten yapı-
lan açıklamaya göre, yılın ilk 11 ayında yolcu 

sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  
4 artışla 32 milyon 627 bin yolcuya hizmet ve-
rildi. Dış hatlarda, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 20 artışla 12 milyon 866 bin, iç hat 
yolcusu ise 19 milyon 760 bin olarak gerçek-
leşti. Öte yandan yılın ilk 11 ayında toplam 210 
bin 341 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bun-

larda 121 bin 786’sı iç hatlar, 88 bin 555 dış 
hatlar uçuşu olarak gerçekleşti. 

Kasım'da 2 milyon yolcu 

Açıklamaya göre, kasım ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyon 859 bin 
yolcuya hizmet verildi. İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı’nda 2019 yılının ocak ayından itiba-
ren artış gösteren dış hat yolcusu kasım ayında 
da devam etti. Kasım ayında dış hat yolcusu 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla  
1 milyon 118 bin olarak gerçekleşti. İç hat yol-
cusu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  
4 artış ile 1 milyon 740 bin olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen’den 32 milyon kişi seyahat etti

2020 yılı Türk mutfağı yılı

Çilek yüzleri güldürecek
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AKÇAKOCA Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açık-
lamada, diğer balık türlerinde yaşanan 
kıtlığın aksine hamside bu yıl bereketli 
sezon geçtiğini söyledi. Hamsi avcılığı-
nın Batı Karadeniz'de gün geçtikçe 
azaldığını ve balığın bölgeyi terk ederek 
Doğu Karadeniz'e göçe başladığını ak-
taran Karakaş, "Hamsi hızlı göç eden 
bir tür. Hamsi batıdan başlayarak gö-
çünü sürdürür, en son Doğu Karade-
niz'e doğru gider. Sınırı aşar, oradan 
Gürcistan'a gider. İzinli olduğu yerlerde 
avcılığı yapılır. Şu anda rutin işleyiş 
devam ediyor. Şu anda hamsi gerçek 
güzergahında. Olması gereken yerde." 
diye konuştu. 

Balık fiyatları yükseliyor 

Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak 
hamsi fiyatlarında değişkenlik oldu-
ğuna işaret ederek şunları kaydetti: 
"Hamsi Doğu Karadeniz'de bol mik-
tarda çıkmaya devam ediyor. Son gün-
lerde fırtına nedeniyle balık azaldı. Bu 
durumda balık fiyatlarında yükselme 
yaşanıyor. Havaların düzelmesiyle 
hamsi 10 liraya kadar düşer. Mezgit, 
barbun, istavrit gibi balıklar da tezgah-
larda yerini almış durumda. Fiyatları da 
gayet uygun. Havaların düzelmesiyle 
rutin duruma gelecektir. Fiyatlar da nor-
mal devam edecektir."

Hamsi Karadeniz’i  
TERK EDİYOR

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Baş-
kan Vekili Öner Çulfaz, Türk mutfağının, dünya 
mutfakları arasında hem kullanılan ürün hem de 
yemek çeşidi bakımından geniş yelpazeye sahip 
olduğunu aktardı. Türkiye'ye gelen turistlerin, 
Türk mutfağı olarak sadece döner ve kebabı bil-
diğini vurgulayan Çulfaz, "Mesela dünyanın tek 
vejetaryen mutfağı Karadeniz mutfağında var. 
Doğu ve Güneydoğu mutfağında baharatlarla 
çok güzel et yemekleri yapılıyor. Biz mutfağımızı 
tam anlamıyla tanıtamadığımız için, mesela İtal-

ya'dan gelen konuklarımıza pizza sunuyoruz. 
Gelen konuklarımız illerimizi dolaşıp, mutfağımızı 
görüp tattıkça Türk mutfağının ne kadar lezzetli 
olduğunun farkına varıyor." diye konuştu. Çulfaz, 
Bakanlığın 2020 yılını "Türk mutfağı yılı" olarak 
ilan etmesinin ardından mutfaklarının dünya ça-
pında hak ettiği ilgiliyi göreceğini inandığını be-
lirterek, "Konfederasyon olarak Bakanlığımızın 
bize görev vereceği her yerde, tüm dünya baş-
kentlerinde, illerimizin yemeklerini tanıtmaya ha-
zırız." ifadesini kullandı. HABER MERKEZİ 

Turistler hayran kalıyor 

Antalya’da geçen yıl düşük rekolteyle üreticiyi, 2 katına çıkan fiyatıyla da 
tüketiciyi üzen çilek, bu yıl yüzde 50’lik verim artışıyla yüz güldürecek

RUSYA

Narenciye 
şampiyonu  

Ege Yaş Meyve Sebze İhra-
catçıları Birliği Başkanı Hay-
rettin Uçak, 2020'de meyve 

suyu ihracatında 300 milyon dolar 
döviz girdisi beklediklerini bildirdi. Ege 

İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden 
derlenen bilgiye göre, Türkiye, 150 ül-
keye gerçekleştirdiği meyve suyu ihraca-
tından bu yılın ocak-ekim döneminde 
220 milyon dolar döviz girdisi sağladı. 

Meyve suyu para basacak
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Ortadoğu'ya barışı bu millet getirecek
Bakan Süleyman
Soylu, "Terör örgütü
var, onu da tasfiye

ediyoruz. Türkiye'deki terör ör-
gütü sayıları 500'e kadar düştü.
Milletimize sözümüzdür, inşal-
lah 2019'u görüyoruz, 2020
öyle bir yıl olacak ki; terör ör-
gütlerinin artık dağda ne artık
sesleri çıkacak, ne de kimsesi
kalacak. Allah'ın izniyle hiç

merak etmeyin" ifadelerini kul-
landı.

Bizim bir tek 
görevimiz var

"Doğu ve Güneydoğu'daki kar-
deşlerim, buradan onlara da
sesleniyorum, her gittiğimizde
de söylüyoruz. Bizim bir tek
görevimiz var, o da bu ülkede
kardeşliği tahsis etmek, bu ül-

kede zenginliği tahsis etmek, bu
ülkede büyümeyi tahsis etmek ve
bunu sağlamaktır" ifadelerini
kullanan Süleyman Soylu, "Kim
bizim zenginliğimize ve büyüme-
mize musallat olmaya çalışı-
yorsa elbette ki, biz buna
müsaade etmeyeceğiz. Görecek-
siniz nasıl Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'nun makus tarihini
yenmişsek, bugün etrafımızdaki

coğrafyayı, Ortadoğu'yu, etrafı-
mızdaki coğrafyayı istikrarsızlığa
getirmeye çalışanlara bir çift sö-
zümüz var. Hem milletimize sö-
zümüzdür, hem coğrafyamıza
sözümüzdür, hem de Allah'ımıza
sözümüzdür. Ortadoğu'yu da
barış ve esenlik coğrafyası haline
Türkiye'miz getirecektir ve bu
millet getirecektir" diye konuştu.
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ile ilgili açıklamalarına Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. "İstanbul Şehir Üniversitesi ara-
zisine ilişkin asılsız ithamlara dair" başlığı altında sözlerini sıralayan Davutoğlu, bütün üst düzey yetkililerin mal varlıklarının araştırılmasını istedi

Davutoğlu’ndan mal varlığı çıkışı
Eski Başbakan ve yeni parti
kurma hazırlığında olan
Ahmet Davutoğlu, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstan-
bul Şehir Üniversitesi ile ilgili
açıklamasına yanıt verdi. Davutoğlu
yaptığı açıklamada, "Bir süredir İstanbul
Şehir Üniversitesi hakkında yürütülen
haksız kampanyanın, garezle bir eğitim
kurumuna yapılan saldırıların ulaştığı
aşama ibretlik bir hale gelmiştir. Her
şeyden önce üniversite ile ilgili böyle bir
kararın bir siyasi partinin Merkez Karar
ve Yönetim Kurulunda alınmış olması
hem üniversiteye yönelen husumetin al-
tında yatan gerçek niyeti hem devlet dü-
zenimizin gelmiş olduğu durumu bütün
çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Ailele-
riyle birlikte 7 bin öğrenciyi mağdur
etme pahasına sergilenen bu öfkeye
neyin sebep olduğunu, kimin nereye
savrulduğunu, kamu kaynaklarının
hangi amaçlarla nasıl kullanıldığını, eko-
nomik servet oluşturma bakımından
kimlerin nasıl statü değiştirdiklerini mil-
letimiz çok iyi bilmektedir" dedi. 

Oğluma damadıma kalmayacak

Açıklamasını, "Başbakanlığım süresince
yaptığım uygulamalar konusunda şah-
sıma yöneltilen tek ithamın, hiçbir şahsi
hakkımın ve çıkarımın olmadığı, kızıma,
oğluma, damadıma, gelinime bırakma-
yacağım bir eğitim kurumuna arazi
devri olmasından sadece onur duyarım"
şeklinde sürdüren Davutoğlu, "Sayın
Cumhurbaşkanının Başbakanlığı döne-
minde çıkan 4046 sayılı yasaya istinaden
gerçekleşen bu devir ile bahsekonu ara-
zinin rant alanı haline dönüşmesi engel-
lenmiş ve kamuya ait olan bu değerli
arazinin doğal ortamı korunarak yine

kamunun hizmetinde kalması sağ-
lanmıştır" ifadelerini kullandı. 

Eğitim dışında kullanılamaz

Devri yapılan arazinin eğitim dışında
kullanılmasının mümkün olmadığını
söyleyen Davutoğlu, "Bir arazinin üni-
versiteye tahsis edilmesi ile devredilmesi
arasındaki tek fark zaten rayicin altında
belirlenen bir yıllık kira bedelinden iba-
rettir. Devir işlemi tahsis bedellerinden
kaçınmak ya da kamu arazisini mülk
edinmek için değil, Danıştay’ın tahsis iş-
lemini iptal etmesinden sonra yukarıda
zikredilen yasaya uygun bir şekilde zo-
runlu olarak yapılmıştır. Devri yapılan
arazinin eğitim dışında kullanılması
zaten mümkün değildir ve üniversite
amacının dışına çıkmamıştır" açıklama-
sında bulundu. 

Bugün bir milat olmalıdır

Şehir Üniversitesinin bir üniversite ge

leneğinin oluşumu açısından kısa sayı-
lacak bir sürede  ülkenin iftihar kay-
nağı ol duğunu savunan Davutoğlu,
"Bugün hangi haksızlıklar yapılırsa ya-
pılsın, bunlar da geçecek ve Şehir Üni-
versitesi de onun düşünce özgürlüğüne
dayalı idealleri de yaşamaya devam
edecektir. Üniversiteyi üniversite yapan
araziler ve binalar değil bilim insanları
ve öğrencilerin oluşturduğu sosyal ik-
limdir. Her gördüğü araziye dolar he-
sabı ile değer biçenler bunu
anlayamazlar. En temel nezaket kural-
larına dahi uymayan bu üsluba rağ-
men Halk Bankası konusunda açılan
tartışmayı anlamlı buluyorum. Bugün
bir milat olmalıdır. Çağrım açıktır;
Madem ki bu ülkeye hizmetten gayrı
hiç bir hedef gütmemiş ve bütün bir
ömrünü buna adamış bir başbakana

‘dolandırıcılık’ iftirasında bulunulmuş-
tur, o zaman şu anda görev yapanlar
da dahil olmak üzere yaşayan bütün
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu
bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve
özelleştirme yüksek kurulunda görev
yapmış yetkililerin ve onların birinci ve
ikinci derece hısımlarının ve akrabaları-
nın mal varlıklarını ve bu varlıklardaki
değişimi, bu kişilerin siyasete girdik-
leri/devlet görevi üstlendikleri günden
bugüne kadar araştırmak ve soruştur-
mak üzere TBMM’nde gerekli komis-
yonlar oluşturulmalı ve Sayın
Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği vechile
yetimlerin hakları son kuruşuna kadar
korunmalıdır. Ben şahsım adına artık
üyesi olmadığım yüce TBMM’ne
hesap vermekten bir an bile imtina
etmem" çağrısında bulundu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Sultangazi'de düzenlenen 

"Erzurum Tanıtım Günleri"ne
katıldı. Bakan Soylu yaptığı 

konuşmasında, “Ortadoğu'yu
barış ve esenlik coğrafyası ha-
line Türkiye'miz getirecektir ve

bu millet getirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel
Sektör Yatırım Konferansı'nda yaptığı konuşmada, en zengin İslam ülkesi ile en yoksulu
arasındaki gelir farkının 200 katı aştığına dikkat çekerek, "Coğrafyamızın bir yanı lüks ve
şatafat içinde yaşarken, diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik hüküm sürüyor" dedi

220 milyar dolar 
doğrudan yatırım
Türk ekonomisinin makro göstergeleri
ve temellerinin son derece güçlü ve
sağlıklı olduğunu, 2002'den bu yana
220 milyar dolarlık doğrudan yatırı-
mın Türkiye'yi tercih etmesinin de
bunun göstergelerinden biri olduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
küresel doğrudan yatırımlar 2018 yı-
lında yüzde 13 gerilerken, Türkiye'ye
gelen doğrudan yatırımların yüzde 13
artarak 13 milyar dolara ulaştığına
işaret etti. Türkiye'nin 199 ülkenin
yer aldığı en fazla dış yatırım alan ül-
keler sıralamasında 2018'de bir ön-
ceki yıla göre dört basamak
yükseldiğini de belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Güçlü büyüme perfor-
mansı, sağlam kamu maliyesi ve
küresel krizlere karşı dirençli yapı-
sıyla ülkemiz, daha önce benzer şart-
lara sahip olduğu devletlerden pozitif
yönde ayrışıyor" dedi.

C umhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen
İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey

Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferan-
sı'na katılarak, bir konuşma yaptı. Konuş-
masının başında, İslam İşbirliği Teşkilatı
Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım
Konferansı'nın ülkeler, girişimciler ve tüm
İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını di-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konfe-
ransta İslam ülkeleri arasındaki yatırımların
artırılması için atılacak adımların, ticaret sa-
vaşları gibi tehdit ve fırsatların konuşulaca-
ğını, küresel ekonomik görünümün
değerlendirileceğini belirterek, “Biz devlet
adamları için ufuk açıcı kararlar alacaksınız.
Şimdiden konferanstan çıkacak kararların
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkeler için
yol gösterici olmasını diliyorum" ifadesini
kullandı.

Muazzam bir kaynağa sahibiz

"İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için sami-
miyetle yapılmasının yanı sıra alınan karar-
ların tatbik edilmesi, uygulamaya
dönüşmesi de gerekirö diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak 1,7
milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sa-
hibiz. Şu an dünya nüfusunun yaklaşık
yüzde 24'ü İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ül

kelerin vatandaşlarından oluşuyor. Nüfus
yanında, doğal kaynakları ve stratejik konu-
muyla da İslam ülkeleri gerçekten büyük bir
potansiyel barındırıyor" değerlendirmesinde
bulundu.

Büyük bir dengesizlik var

En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu ara-
sındaki gelir farkının 200 katı aştığına dikkat
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğraf-
yamızın bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşar-
ken, diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik
hüküm sürüyor. Hâlbuki dünya nüfusun-
daki payı yüzde 7'nin altında olan Avrupa
Birliği'nin dünya ekonomisindeki payı
yüzde 22'den fazladır. Yalnızca 330 milyon
vatandaşı olan Amerika Birleşik Devletleri
tek başına dünya ekonomisinin yüzde
24'ünü oluşturuyor. Küresel sabit sermaye
yatırımları 20 trilyon doların üzerine çıkmış-
ken, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin
toplam sabit sermaye yatırımları 1.5 trilyon
dolar civarındadır. Bu rakamlara baktığı-
mızda ortada çok büyük bir dengesizliğin,
çarpıklığın olduğu gayet açıktır" dedi. 

Kendimizi hesaba çekmeliyiz

“Rabbimizin bizlere bahşettiği onca im-
kâna, zenginliğe rağmen; neden ticarette,
gelir adaletinde, yatırımlarda, dış politikada

hak ettiğimiz konumda olmadığımız üze-
rinde hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi
sorunlarımız için başkalarını suçlamak ye-
rine, önce kendi muhasebemizi yapabilme-
liyiz. Hesaba çekilmeden önce kendimizi
hesaba çekmeliyiz. Hiçbir komplekse ka-
pılmadan sorunlarımızı açık yüreklikle ko-
nuşabilmeyiz. Kazan-kazan temelinde iş
birliğimizi genişletmenin, çeşitlendirmenin,
ortak projelerle ticaretimizi artırmanın yol-
larını aramalıyız" açıklamasında bulundu. 

Tecrübelerimizi paylaşırız

İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve
refah seviyelerinin artırılabilmesi için ge-
rekli maddi ve tarihî şartların son derece
elverişli olduğuna dikkat çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Önemli olan İslam ülkeleri
arasında etkin bir iş birliği mekanizması
oluşturulması ve bunun kararlılıkla hayata
geçirilmesidir. Kaçan fırsatları yakalamak
bir daha mümkün olmayabilir. Bunun için
güç birliği yapmamız, güçlerimizi birleştir-
memiz önemlidir. Türkiye olarak hedefleri-
mize hep birlikte ulaşmak için
tecrübelerimizi ve elimizdeki imkânları siz-
lerle paylaşmaya hazırız."

Haksız kazançlar 
yetimlere verilsin
Kurulacak komisyonda kamu
bankalarının, Şehir Üniversi-
tesi de dahil olmak üzere
hangi vakıflara ve şirketlere
nasıl kredi verdiklerini, hangi
şirketlerin borçlarının yapılan-
dırıldığını, kimlerin hangi
yöntemlerle kurtarıldığını,
kimlerin ise batmasına seyirci
kalındığını şeffaf bir şekilde
ortaya koymasını isteyen Da-
vutoğlu, "Bu araştırma ve so-
ruşturma neticesinde objektif
hukuki kriterlerle izah edile-
meyen varlıklar ve kaynaklar
Hazineye intikal ettirilerek bir
‘yetim ve yoksul’ fonu oluştu-
rulmalı ve bu fon yetimlere,
öksüzlere, şehit yakınlarına,
gazilere ve sayıları her geçen
gün artan işsizlere dağıtılmalı-
dır" önerisinde bulundu. 

ERDOĞAN BOMBALAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan
önceki gün Şehir Üniver-
sitesi hakkında yaptığı
açıklamada, "İstanbul'da
bir Şehir Üniversitesi me-
selesi ortaya çıkardılar. Bu
üniversitesinin bir aya-
ğında bizim olduğumuzu,
diğer ayağında malum
zatın olduğu söyleniyor.
Şehir Üniversitesi'nin tah-
sisini başbakanlığım dö-
neminde ben yaptım.
Tahsisini ben yaptığım
halde malum zat başba-
kan olunca bunu mülkiyet
devrine dönüştürdü. Bu
yapılamaz. Türkiye'de hiç-
bir üniversiteye tapu devri
yoktur, olmamıştır. Bunlar

dürüstlüğü hiçkimseye bı-
rakmıyorlar. Hani bunlar
dürüstü. Bu mülkiyet dev-
rini yaparken yanında Ali
Babacan, Mehmet Şim-
şek, Feridun Bilgin var.
Bitmedi; bunlar Halk
Bankası'nı da dolandır-
maya çalışıyorlar. Halk
Bankası'ndan kredi tale-
binde bulunuyorlar. Halk
Bankası ciddi bir kredi ve-
riyor. Maalesef bunlar,
ödeme planında Halk
Bankası'na ödemeleri
yapmıyorlar. Halk Ban-
kası da kendilerini sürekli
uyarıyor. Şu anda borçları
417 milyon noktasında"
ifadelerini kullanmıştı. 

BIR YANDA SATAFAT
BIR YANDA SEFALET

Recep
Tayyip
Erdoğan
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B akan Turhan, yaptığı açıklamada, 
hükümet olarak Türkiye'nin "refah 
devleti" olması için büyük çaba sarf 

ettiklerine dikkati çekerek, bu doğrultuda 
birbirinden büyük projeleri hayata geçirdik-
lerinin altını çizdi. Kanal İstanbul'un dün-
yanın en büyük projelerinden biri olacağını 
dile getiren Turhan, “Kanal İstanbul Projesi 
de ülkemiz ve İstanbullu vatandaşlarımız 
için büyük öneme sahiptir. İstanbul için ha-
yata geçirilen birçok projeyle, İstanbul'u 
muhtemel tehlikelerden korumanın yanı 
sıra daha temiz İstanbul'a ulaşmayı amaçlı-
yoruz. Bu zamana kadar yaptığımız her 
proje, İstanbul'da daha az egzoz gazı salın-
masını sağladı. Yaptığımız her projeyle İs-
tanbul'a yeni yeşil alanlar kazandırdık. 
Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere biz İstanbul'a büyük 
önem veriyoruz." diye konuştu. 

25 bin gemi kapasitesi var 

Turhan, şu anda 25 bin gemi kapasitesi bu-
lunan İstanbul Boğazı'nda her yıl ortalama 
40-42 bin gemi trafiği olduğuna işaret ede-
rek, Boğaz'ı kullanacak gemilerin neredeyse 
bir hafta beklemek durumunda kaldıklarını, 
güvenliği sağlamak amacıyla da gemileri kı-
lavuz ve römorklarla geçirdiklerini bildirdi. 

Kazaları azaltacak 

Geçmişte boğazlarda yaşanan kazaların 
büyük zararlara neden olduğunu anımsa-
tan Turhan, şunları kaydetti: "94 bin 600 
ton ham petrol taşıyan ve 27 gün boyunca 
söndürülemeyen Independenta tanker ge-
misi faciası hala akıllarımızda. Nassia ve 
Shipbroker tankerlerinin çarpışması nede-
niyle boğazların petrolle kaplanması hala 
akıllarımızda. Sadece 4 yıl önce Ethem Per-
tev Yalısı'na çarpılması ve tarihimize verilen 
büyük hasar hala akıllarımızda. Şu anda 
oluşan yüksek deniz trafiği de bizi bu ne-
denle endişelendirmekte. Bu yüksek deniz 
trafiği sonucunda oluşacak herhangi bir ka-
zanın, sonuçları artık katlanılamayacak dü-
zeyde olabilir. Hatta boğazlarda 2 tanker 
arasında yaşanacak olası kazanın Karade-
niz ve Marmara Denizi'nde onlarca balık 
türünü bir anda yok edebileceği ifade edili-
yor. Bu nedenle Kanal İstanbul Projesi'nin 
yapılması, İstanbul Boğazı'nın geleceği için 
artık zaruret halini almıştır. Kanal İstanbul 
Projesi'nin yapılması, İstanbul Boğazı'nın 
geleceği için artık zaruret halini almıştır. 
Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarı-
nın da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul 
Boğazı’nı kazalardan kurtaracak projedir." 

Medeniyet projesi olacak 

Turhan, İstanbul Boğazı'ndan petrol başta 
olmak üzere geçen tehlikeli yük miktarının 
150 milyon tonu aştığı, küresel petrol tica-
retinin önemli bölümüne Karadeniz ve 
Marmara Denizi'nin ev sahipliği yaptığı bil-
gisini verdi. İstanbul Boğazı'nın, dünyanın 
en tehlikeli su yollarından biri olarak göste-
rildiğini belirten Turhan, "Kanal İstanbul'la 
İstanbul Boğazı'nın gemi yükünü azalt-
makla kalmayacağız. İstanbul Boğazı'nda 
tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı 
oluşabilecek riskleri de minimize edeceğiz. 
Ayrıca İstanbul Boğazı'ndan beklemeden 
geçmek isteyen gemi ve tankerler için de al-
ternatif oluşturacağız. Uluslararası yük ta-
şıyan gemiler, ücreti karşılığında Kanal 
İstanbul'u kullanabilecek. Bir haftayı bulan 
bekleme nedeniyle oluşabilecek maddi yük-
lerden de kurtulmuş olacaklar." değerlen-
dirmesinde bulundu. 
Turhan, özellikle dünya ticaretinin doğuya 

kayması nedeniyle boğazları kullanan gemi 
sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeke-
rek, 20 yıl içinde İstanbul Boğazı'nı kullana-
cak gemi sayısının 70 bini bulmasının 
beklendiğini vurguladı. Söz konusu proje-
nin Türkiye'ye yeni bir boğaz geçişi kazan-
dırmasının yanı sıra İstanbul'da yeni yaşam 
alanı oluşturacağını belirten Turhan, proje 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile planla-
maları yaptıklarını söyledi. Kurulacak yeni 
alanın marinasıyla, serbest bölgesiyle, su 
yoluyla, havaalanıyla başlı başına kendi 
kendine yeterli, mavi ve yeşilin birleştiği 
çevreci bir proje olacağını vurgulayan Tur-
han, "Kentsel dönüşümle de özellikle dep-
rem kuşağında olan İstanbul'daki olumsuz 
yapılaşmayı da en hızlı şekilde modernize 
edeceğiz. Aynı zamanda İstanbul'un her ta-
rafıyla entegrasyonu sağlanmış başlı başına 
kendine yeten bir medeniyet projesi olacak." 
diye konuştu. 

Marmara Denizi'ni olumlu etkiler  

Bakan Turhan, Kanal İstanbul Projesi'nin 
çok ayaklı olduğunu belirterek, bu nedenle 
proje alanını belirlerken özellikle tüm çevre-
sel ve iklimsel faktörleri gözden geçirdikle-
rini kaydetti. 

Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açıklanmasının ardından 
Kanal İstanbul'un geçebileceği 5 koridor 
üzerinde yıllarca süren çalışmalar yapıldı-
ğını bildiren Turhan, en uygun olan Küçük-
çekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda 
karar kılındığını anımsattı. Turhan, güzer-
gah üzerinde Karadeniz ve Marmara De-
nizi girişlerindeki rüzgar ve derin deniz 
dalgalarını incelediklerini anlatarak, tsuna-
miyle ilgili parametrelerin belirlendiğini, 
Marmara ve Karadeniz'de oluşabilecek tsu-
nami etkilerinin kayıtlı tüm verileri çerçeve-
sinde detaylı çalışmalar yapıldığını ifade 
etti. 

En iyi firmalar çalışacak 

Proje alanında yaklaşık 25 yıllık rüzgar veri-
leri kullanılarak modelleme çalışmaları ya-
pıldığını da açıklayan Turhan, "Kanal 
içerisinde gemi geçişlerinden oluşacak dal-
gaların kanal yan yüzeylerine etkisi en 
olumsuz senaryolara göre değerlendirildi. 
Hatta Kanal İstanbul Projesi'nin su model-
leri ve simülasyon/navigasyonla ilgili teknik 
çalışmaları da bu noktada dünyanın en iyi 
firmalarından biri aracılığıyla gerçekleşti-
rildi. Kanal güzergahı belirlenirken yerleşim 

yerleri dışarıda bı-
rakılarak insanla-
rımızın da 
olumsuz etkilen-
mesi önlendi." 
ifadelerini kul-

landı. Turhan, 
Kanal İstanbul Pro-

jesi kapsamında Bo-
ğaziçi ve ODTÜ gibi 

Türkiye'nin en iyi üniversi-
telerinden alanında uzman öğ-

retim üyeleri ve yine alanında uzman 
uluslararası firmalarla çalışıldığını vurgula-
yarak, projeyle, Marmara Denizi'nin sadece 
olumlu olarak etkilenmesi ve özellikle yük 
taşımacılığından kaynaklı kazaların önüne 
geçilmesinin amaçlandığının altını çizdi. 

Kusursuz olması için çalışıyoruz 

Kanal İstanbul çalışmaları sırasında sivil 
toplum kuruluşları ve üniversitelerin yanı 
sıra ÇED için de ilgili kurum ve kuruluşlar-
dan görüşlerinin alındığını dile getiren Tur-
han, bununla birlikte ÇED hazırlıklarında 
halk katılım toplantıları yapılarak vatandaş-
ların görüşlerinin de alındığını bildirdi. 
Söz konusu projenin bazı kesimler tarafın-
dan siyasi amaçla eleştirildiğini iddia eden 
Turhan, "Ancak biz bu projeye siyasi gözle 
bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini dü-
şünmek zorundayız. Bu nedenle de bu pro-
jede çok dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. 
Projeye başladığımız ilk günden bu yana da 
her bir eleştiri konusunu enine boyuna tar-
tışıyoruz ve endişeye sevk edecek herhangi 
bir durum kalmayacak hale getirildikten 
sonra yola devam ediyoruz. Zaten 
2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalış-
maların sonucunda üniversiteler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 
ilçe belediyeleri ve kamu kurumları da 
olmak üzere toplamda 52 kurumun olumlu 
görüşünü aldık." dedi. Turhan, Kanal İstan-
bul'un birçok farklı disiplinin yürütülmesi 
gereken mega proje olduğu bilgisini vere-
rek, dolayısıyla projenin sorunsuz hayata 
geçirilebilmesi için 9 yıldır her türlü mühen-
dislik tedbirlerinin yanı sıra şehirleşme ve 
çevresel etkilerin de masaya yatırıldığını, 
projenin kusursuz olması için çabaladıkla-
rını söyledi. 

TURHAN, projeyi İstanbul'a "sıfır hata" ile 
kazandırmak için yıllardır büyük bir özve-
riyle çalışıldığına işaret ederek, bu sü-
reçte Kanal koridorunda ilave 7 bin metre 
sondaj tamamladıklarını anlattı. Trafik 
etüt çalışmaları kapsamında Kanal'dan 
geçecek gemi boyutlarının belirlendiğini 
ve bugünkü toplam Boğaz trafiğinin 
yüzde 99'unun Kanal İstanbul'u kullana-
bileceğini dile getiren Turhan, bu çalış-
maların yanı sıra çevre etkileri ile flora, 
fauna ve sualtı canlılarına etkileri çalış-
masının da yapıldığını kaydetti. Turhan, 
güzergahtaki kurum kuruluşlara ait alt-
yapı tesisleri ile projenin mütemmimi olan 
liman, yat limanı, kıyı tesisleri, işletme 
tesisleri gibi yapıların kavramsal çalışma-
larının tamamlandığını söyledi. Seçilen 

koridor üzerinde 
deprem, tsunami 
riski değerlen-
dirme, hidrodina-
mik, su kalitesi, yer 
altı suyu model çalışma-
larının da yapıldığına işaret 
eden Turhan, hiçbir şeyin şansa 
bırakılmadığının altını çizdi. Kanal İstan-
bul Projesi ile ilgili çalışmaların son aşa-
maya geldiğini belirten Bakan Turhan, 
güzergahta, mevcut ve planlanan diğer 
kurumlara ait projelerle ilgili görevlerin 
belirlenmesi ve yerine getirilmesi için Ba-
kanlıklar ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) arasında da iş birliği protokolü 
imzalandığını sözlerine ekledi. 
HABER MERKEZİ

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Me-
teoroloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad 

Kadıoğlu, sıcaklıkların artıp yağışların azal-
ması nedeniyle kuraklığın artacağı uyarısında 
bulundu. Kadıoğlu, "Kuraklaşma artacak, su 
ihtiyacı daha fazla olacak. Bu nedenle tavsi-
yem bir an önce sarnıçlara geri dönün. Yağ-
mur sularınızı biriktirin" dedi. 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mik-
tad Kadıoğlu, Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde 
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı 
Ümmühan Tibet moderatörlüğündeki Dünya 
Zeytin Günü Küresel İklim Değişikliği pane-
linde yaptığı konuşmada, kutuplarla ekvator 

arasındaki sıcaklık farkının azaldığına ve hava 
olaylarının değiştiğini belirtti. 

Sarnıçlara dönün 

Küresel iklim değişikliğinin yağışları da etki-
leyeceğini ifade eden Kadıoğlu, "Yağış ko-
nusu sıcaklık gibi küresel davranmıyor. Her 
yerde yağış artıp, her yerde azalmıyor. Biz 
azalan kısımdayız. Güney Avrupa, Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu yağışların azalacağı 
yerler. Yani sıcaklıklar artıyor, yağışımız aza-
lıyor, çölleşiyoruz. Kuraklaşma artacak, su 
ihtiyacı daha fazla olacak. Bu nedenle tavsi-
yem bir an önce sarnıçlara geri dönün. Bu 
kadim toprakların şeklinde var sarnıç. Yağ-
mur sularınızı biriktirin. Yağmur sularınızı 
kanalizasyona vermeyin." diye konuştu. 

Kadıoğlu, yağışların dağılımı incelendiğinde 
yıldan yıla değişim katsayısını bulduğunu bil-
direrek, şunları kaydetti: "İzmir'in yağış deği-
şim katsayısı yaklaşık yüzde 90. Yani bir 
yıldan bir yıla yağışın değişim kabiliyeti bu 
bölgede yüzde 90. Karadeniz'de yüzde 30. İz-
mir'de yağışlar düzenli değil. Çok değişken. 
Özellikle bu cephe sistemlerine bağlı. Bu de-
ğişkenliği göz önüne alarak suyunuzu, yağ-
murunuzu toplamanız gerekiyor. İzmir ve 
çevresinde 2100 yılında Ege'de %50 yağış 
azalması bekleniyor. Bu azalan suyu bir yer-
den karşılamanız lazım. Şimdi burada kullan-
dığınız teknoloji, su kullanma 
alışkanlıklarınız, yağmur suyu hasadı bunlar 
çok önemli hale geliyor. Planlarınızı öyle bir 
işleyeceksiniz ki, yağan yağmur sularınız akıp 

gitmeyecek, orada gölleye gölleye, yeraltı su-
larını besleye besleye gidecek. Yağmurları ça-
tılardan, bacalardan toplayacaksınız." 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Uzmanı Dr. 
Nurhan Varol, global iklim değişikliğinin zey-
tin yetiştiriciliği üzerindeki etkilerini yine aynı 
enstitüden Dr. Şahnur Irmak da sofralık zey-
tin sektörüne yaptığı olumsuz etkileri anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da 
projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’nı kazalardan kurtaracak projedir” dedi

Kanal İstanbul  
Boğaz’ı kurtaracak

 YARINLARIN PROJESi 

İBB ile protokol imzalandı 

Kuraklık geldi geliyor!
İSTANBUL'DA sonbaharda bekle-
nen yağışın olmaması barajlardaki 
su seviyelerini aşağılara çekti.İstan-
bul'un barajlarındaki doluluk oranı 
son verilere göre 35,73 dolu ve 
yüzde 64,27 boş olarak görülüyor. 
İSKİ'nin verilerine göre son 15 
günde barajlardaki doluluk oranı 
yüzde 36,08'den 35,73'e düştü.

Barajlar alarm vermişti 

İSTANBUL'U  Anadolu'ya bağ-
layan önemli güzergahlardan 
Anadolu Otoyolu'nunBolu 

Dağı Tüneli kesiminde kış hazırlıkları ta-
mamlandı. Karayolları 4. Bölge Müdür-
lüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme 
Şefliğinden alınan bilgiye göre Kaynaşlı ile 
Abant gişeleri arasındaki kısımda yol ve 
viyadüklerin bakım ile onarımı yapıldı. 
Bölgede kışın kullanılmak üzere 5 bin ton 
tuz depolandı. 
Kış boyunca Bolu Dağı Tüneli kesiminde 
72 personel, 14 kamyon, 2 kepçe, bir kar 
püskürtme aracı, bir çekici ve kurtarıcı 
araçla görev yapacak. 

11 milyon araç geçecek 

Sürücü ve yolcuların daha güvenli seyahat 
etmesi ve olası olumsuzluklara anında 
müdahale edilmesi amacıyla Kaynaşlı ile 
Abant Kavşağı arası, 90 kamerayla 7/24 
esasına göre izlenecek. 
Bolu Dağı Tüneli sürücülere ve yolculara 
güven veriyor Özellikle kış aylarında bu-
rayı kullananların korkulu rüyası haline 
gelen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesi-
mindeki trafiği rahatlatan Bolu Dağı Tü-
neli, sürücülere ve yolculara güven veriyor. 
Bolu Dağı Tüneli'nden bu yıl 11 ayda 10 
milyon 230 bin araç geçti. Yıl sonuna 
kadar otoyoldan yaklaşık 11 milyon ara-
cın geçmesi bekleniyor. 

Bolu'da her türlü kış hazırlığı yapıldı 

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım 
İşletmesindeki kamera kontrol merkezini 
ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi 
alan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açık-
lamada, kentin önemli bir geçiş güzerga-
hında olduğunu belirterek, "Eskiye göre 
bütün yollarımız gelişti. Yeni yollar ve tü-
neller açıldı." dedi. Vali Ümit, sürücülerin 
trafik kurallarına uyması gerektiğini vur-
gulayarak, "Kış mevsiminde bize düşen 
görev, tedbirleri almak. Bolu'da hem oto-
yollar hem de kara yollarında, araç gereç, 
malzeme ve personel anlamında her türlü 
kış hazırlığı yapıldı. Komşu illerle koordi-
nasyon kuruldu. Herkes görevinin başında 
hazır bekliyor. Kış mevsiminde herhangi 
bir aksaklık olursa bu arkadaşlar devreye 
girecek." ifadelerini kullandı. Sürücülerden 
trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, 
araçlarında mutlaka kış lastiği bulundur-
malarını ve acil durumlarda sol şeridi kul-
lanmamalarını isteyen Ümit, "Bolu ile 
Düzce arasında mevsimsel hava değişik-
likleri yaşanıyor. Sürücülerimiz bu hava 
değişimine aldanmasın, tedbirlerini ona 
göre alsın." diye konuştu. 
 

Anadolu Yolu  
kışa hazır 

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan 
önemli güzergahlardan Anadolu 

Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli  
kesiminde kış hazırlıkları tamamlandı 
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GÜNDEM

H avuz medyasının muhalefetteki
benzeri, Halk Tv satılmış!
Satıldığı yönünde iddialar gündeme

gelince şunu düşündüm;
Halk TV'nin CHP'nin kanalı olduğunu 

bilmeyen yok. Parti yayın organı gibi ve
dönem dönem parti içersinde operasyon 
merkezi gibi çalışıyor. Sabah ve grubu 
neyse, Halk Tv o'nun küçük bir benzeri...

Halk Tv'nin sahibinin Deniz Baykal 
olduğunu cümle alem biliyor.

Kızı ve oğlu televizyonun başında...
Asıl soru şu: Televizyonun sahibi olduğu

iddia edilen Deniz Baykal hangi parayla bu
televizyonu kurdu ve bugüne kadar hangi 
parayla finanse etti?

****
Nepotizm...
İktidar için kullanıyoruz bu kavramı... 
Muhalefet olunca bu sefer iktidarın trolleri,

yandaşları; AK Parti iktidarının kat kat faz-
lası suistimal uygulamalarını gör(e)meyenler
saldırıyorlar...

Tam tersi muhalefette yaşanıyor.
AK Parti iktidarı için olunca tu kaka

diyenler bu sefer benzeri şeyler muhalefetten
olunca mazeretler üretiyor.

"AK Parti iktidarının yaptıkları yanında
bunlar görülür mü?" diyerek hemen aklayıve-
riyorlar.

Nasıl da yanlış bulduğumuz şeyler, taraf-
tarı olduğumuz partiler ve guruplar oldu-
ğunda üç maymunu oynamamıza ve
mazeretler bulmaya yöneltiyor hepimizi.

Yıllardır söylüyorum. İkiyüzlüyüz ve 
samimi değiliz. 

Hırsızlıktan pay alırsak normalleştiriyor,
al(a)mazsak lanetliyoruz. 

****
Haberi ilk olarak eski Halk Tv Genel Yayın

Yönetmeni Şaban Sevinç'in sahibi olduğu Biz
TV gündeme getirdi.

Ardından Gerçek Gündem duyurdu. Ve 
son olarak haberde satın aldığı iddia edilen
kişilerle ilgili ayrıntılı bilgileri meslektaşımız
Cem Güner'in sahibi olduğu
süpersilivri.com'da yayımlandı.

****
Satış için 5.5 milyon dolar üzerinden pa-

zarlık yapıldığı, bunun 2 milyon dolarının
nakit olarak verileceği, geride kalan 3.5 mil-
yon doların da kanalın aynı miktardaki borç-
larının üstlenilmesi ile ödeneceğini okuduk. 

Baykal'ın oğlu ve kızı kanalın başında
hangi sıfatları ile duruyorlardı?

Ve bu kanalın 3.5 milyon dolar borcu 
kimlereydi?

Ve bugüne kadar Halk Tv kanalında 
gördüğümüz doğrudan satışlar hangi şirket
aracılığı ile yapılıyordu? Ve şirketin sahipleri
kimlerdi?

Pazarlama şirketi büyük paralar kazanır-
ken, Halk Tv neden zarar ediyordu?

CHP Genel Merkezi ve belediyeler tarafın-
dan finanse edildiği iddiaları gündemdeyken,
bugüne kadar neden zarar etti?

****
Bu ülkenin topraklarında herkes gücü

kadar ailesine kaynak aktarıyor?
Toplum, kendisinden daha büyük devletin

ve partisinin olanaklarını kullanarak zengin
olanlar için "hırsız" derken, taraftarı olduğu
insanların aldıklarını paylarını ise denizde
damla gibi görerek önemsemiyor bile. Daha
büyük hırsızlara bakarak kendi vicdanlarını
temizlerken, otekinin hırsızlığı üzerinden 
haklılık kazanıyor. 

Hatta suistimalleri için; vatan-bayrak-
millet ve partinin çıkarları diyerek kendi
yandaşlarını inandırıyorlar.

****
Tekrar Halk Tv'nin satıldığı iddialarına geri

dönelim.
Bir, teleziyonu aldığı söylenen kişi kim? 
Silivri'nin Değirmenköy beldesinden... 

Yıllarca Silivri'nin merkezinde beko bayisi 
işletmiş, küçük bir esnaf.

(Beko bayisi deyince CHP'nin içersinde
aynı işi, bakanlık, genel başkan yardımcılğı
yapmış, yılların milletveki olan bir şahıs ak-
lıma geldi. O'da CHP'nin en zengin siyasetçile-
rinden biri... Zenginliğinin kaynağı beyaz eşya
bayiliği!)

Siyasete iki dönem Silivri Belediye başkan-
lığı yapmış, 31 Mart seçimlerinde kaybetmiş
Özcan Işıklar ile girmiş, Işıklar'ın en yakın yol
arkadaşı. Silivri ve İBB meclis üyesi seçilmiş
olan Doruk Bulut. 

Doruk Bulut aynı zamanda Muharrem 
İnce'nin çok yakın yol arkadaşı.

****
Bulut'un televizyonu alması için destek ol-

duğu iddia edilen, 1966 Sivas doğumlu olan
Cafer Mahiroğlu İngiltere’deki Select isimli
tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. 

İngiltere'nin yeni Asil Nadir'i olarak 
biliniyor.

Aynı zamanda Silivri eski Belediye Baş-
kanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil, İngilte-
re'de Mahiroğlu'nun şirketinde stajını yapmış.
Aşağıda ki fotoğraf Mahiroğlu'nun şirketinde
çekilmiş: Sağdan sola: Doruk Bulut, İdil İnce,
Özcan Işıklar, … ve Cafer Mahiroğlu.

*****
Televizyon ile ilgili çok büyük ihtimalle

uzun süredir pazarlıklar yapıldığı belli oluyor.
Ve ilginçtir Baykal'ın, İnce'ye yakın iş

adamlarına televizyonu satması da şunu gös-
teriyor. Baykal, genel başkanlık yarışında 
İnce'ye destek verecek. Satılma iddiasının
CHP içi bir operasyon olduğu da açık. 

Ve asıl önemli olan şu: Saraya çıkan CHP'li
asparagas haberinden sonra, Halk Tv 
operasyonunun gündeme gelmesini rastlantı
olduğunu düşünmüyorum.

****
Sonuç olarak, Halk Tv'nin satılma iddiası-

nın gündeme gelmesi aynı zamanda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni parti
kurma hazırlıklarında son viraja gelmiş olan
Davutoğlu ve Babacan'a Şehir Üniversitesi ve
Halk Bankası'ndan alınan kredi üzerinden,
"dolandırıcı" suçlaması, hemen ardından Da-
vutoğlu'nun çok ağır bir açıklama yapması, 
2. derece akrabalarda dahil olmak üzere mal
varlığı araştırmasının yapılmasını istemesi
olumluluktur.

Bu tartışmalar, Türkiye'nin geleceği için
olumlu şeylerdir.

Çünkü bu tartışmalar; var olan sistemin
çürümüşlüğünü, siyasetin nepotizm batağına
saplanmasını, ülkedeki adaletsizliği ve huku-
suzluğu, siyaset üzerinden zenginleşmeyi tüm
çıplaklığı ile ortaya çıkarmaktadır. 

Son söz: Paulo Coelho'nun "en karanlık an,
şafak sökmeden önceki andır" dediği söz 
Türkiye'nin bugünkü durumunu anlatmakta-
dır. Sevgili Çetin Altan'ın dediği gibi, enseyi
karartmayın. Görünen o ki, iktidarı ve muha-
lefeti ile tepetaklak gidecekler. Türkiye'nin,
bugünkü sistem ile uzun süre yol yürüme
şansı yoktur. Yolun sonuna geldik, biline... 

Halk Tv'yi İnce ve
Işıklar'a yakın iş
adamları almış!

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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Büyükçekmece'de imece usulüyle Atatürk Evi yapılacağını dile getiren Hasan Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin
birebir ölçüsünde, içindeki nar ağacınında aynı noktaya dikilmesi şartıyla Atatürk Evi ve Müzesi'nin yapmak üzere çalışmalar başla-
mıştır. Belediyemizin cebinden 1 kuruş çıkmayacaktır. Kendi cebimden 35 bin lira vererek kampanyayı başlattım” diye konuştu. 

İMECE USULÜ ATATÜRK EVİ YAPILACAK

B üyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ilçede faaliyet göste-
ren Sivil Toplum Kuruluşları ile bir

araya geldi. Belediye binasında gerçekle-
şene toplantının ana gündemi Büyükçek-
mece'de yıllardan beri kurulmayan Kent
Konseyi oldu. İstanbul Gazeteciler Der-
neği (İGD) Başkanı Mehmet Mert'in Bü-
yükçekmece'de neden Kent Konseyi'nin
kurulmadığını sorması üzerine Akgün,
“Ülke genelinde 150-200 arasında kent
konseyi var. Bin 396 belediye mevcut oldu-
ğuna göre Kent Konseyi sayısı yaklaşık
yüzde 10 ile 15 arasındadır. Yani bin 396
Kent Konseyi olması gerekirken 150 civarı
bir Kent Konseyi var. Daha ilginç olanı ise
bunların hepsi resmi bilgilerdir” cevabını
verdi. 

Birçok konsey kapandı

2009 seçimlerinden sonra kurulan birçok
Kent Konseyinin 2014 seçimlerinden sonra
kapandığını dile getiren Akgün, “20 civa-
rında büyükşehir ve il belediyesinde Kent
Konseyi'nin hiç kurulmadığını tespit ettik.
Kent Konseyleri algısı belediye başkanları-
nın partisine ve tutumuna göre değişmek-
tedir. Başkanların bir bölümü konseyleri
belediyenin bir birimi gibi görmektedir. As-
lında bu kuruluşlar bir yasa maddesiyle
düzenlenmiş ayrı örgütlenmelerdir. Eksik
olan tüzel kişiliği ve özerkliği olmayan içi
boş ve ismi güzel kurumlardır. Avrupa Bir-
liği sürecinde 'Kent Konseyi kurun' dediler
ama gerçek Kent Konseyi'nin kurulması
kimsenin işine gelmedi. Şimdi ben bunu
kurayım. Ben onu yapmam da yine taraflı

davranırım. Kent Konseyi'ne  katılacak
STK başkanlarını ben atıyorum, meclis
üyeleri de benim meclis üyelerim. Halka ne
kaldı?” diye sordu. 

10 bin kent konseyine bedel!

Büyükçekmece'nin bütün katmanlarının
temsil edildiği 24 tane muhtarın da katıl-
dığı çalıştayın ilçeye on bin tane kent kon-
seyi toplantısından daha büyük katkı
sağladığını savunan Akgün, “Çünkü sizler-
den aldığımız bilgi, öneri ve tenkitler birleş-
tirilecek acaba 2020 yılında sporun hangi
salonu; kapalı spor salonu mu yoksa
yüzme sporları mı vücut sporlara mı bun-
lardan hangisine katkı vereceğimize karar
vereceğiz. Veya minibüs yolu. Nerede ol-
malı? Bunları değerlendireceğiz. Muhtar
diyor ki 'Vergi Dairesi Tepecik'te ama Mi-
maroba, Sinanoba, Celaliye'den gelen va-
tandaşlar Tepecik'e nasıl gelecek?' Hangi
kent konseyi söylemiş bunu bugüne kadar”
ifadelerini kullandı.  

50 bin ağaç dikeceğiz

Büyükçekmece'deki çevresel faaliyetlere de
değinen Başkan Akgün, “Burada da bir
hedef belirledik. Büyükçekmece'de 80 bin
hektar boş alanımız var. On binlerce hek-
tarı belediye ve İSKİ'ye ait. Zeytin ve ceviz
öncü olmak üzere ağaç dikimimiz devam
edecek. Cumhuriyetin yüzüncü yılına
kadar elli bin ağaç dikeceğiz. İstanbul'da
herkes bunu söyleyemez çünkü ağaç dike-
cek yerleri yok. İstanbul'daki birçok bele-
diye başkanı arkadaşım ağaç dikmeye can
atıyor ama yeşil alanları yok. Bu çalıştayın

en vurucu maddesi bu üçüncü maddedir.
50 bin ağaç. Bütün parklarda ve yapılacak
parkların tamamında ceviz, fındık, erik,
incir gibi ağaçlarımız olacak. Şu anda bir-
çok parkta çocuklarımız yavaş yavaş
meyve toplamaya başlayacaklar. Biz eski-
den bahçeden çalardık şimdi çocuklar çal-
mayacak parktan alacak. Dolayısıyla
Büyükçekmece'deki STK'lardan bu konuda
destek tam” açıklamasında bulundu. 

STK'lar Ormanı yapacağız

Büyükçekmece'de bir STK'lar Ormanı
oluşturacaklarını ifade eden Akgün, “En az
20 bin metrekare alanda Büyükçekmece
STK'lar Ormanı yapacağız. Tabelasını ben
yazdırıyorum. 350 derneğimiz var. Hepsine
de Park Bahçeler Müdürlüğümüz liste
plan ve duyuruyu yapacaklar. Sonra sizle-
rin koordinasyonuyla bu işi çevre dernekle-
rimiz yapacak, toplu ağaç dikimi
günümüzü açıklayacağız” dedi. Deprem
anında vatandaşların toplanma alanları
hakkında da açıklamada bulunan Akgün,
“Neresi varsa sağlık, alet edavatın bulun-
duğu noktalar. Bunların hepsi Sivil Sa-
vunma Müdürümüzün planında
uygulanıyor. Halkımızın bunlardan henüz
haberi yok. En büyük toplanma yerimiz
Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi.
Çünkü yüzlerce tuvalet ve duşu olan bir
yerdir. Bu alanların şehrimizin her nokta-
sından oklarla gösterilmesini STK'larımız
ve muhtarlarımız istedi. Bizim eksikliğimiz-
dir henüz tabelaları yapılmamıştır. Bu tek-
lifi çok önemli buluyoruz” ifadelerini
kullandı. ANIL BODUÇ

STK başkanlarıyla buluşan Hasan Akgün ilçede neden kent konseyi kurulmadığının sorulması üzerine, ilginç 
bilgiler verdi. Türkiye'de kent konseyi kurulma oranının yüzde 10-15 civarında olduğunu belirten Akgün, 2009
seçimlerinden sonra kurulan birçok kent konseyinin de 2014 seçimlerinden sonra kapandığını söyledi. Akgün, kent
konseyini de “Eksik olan tüzel kişiliği ve özerkliği olmayan içi boş ve ismi güzel kurumlardır” şeklinde tanımladı

ISMI GUZEL AMA
ICI BOS KURUM!

Beledidye Meclisi'nin 2020 yı-
lını Tarım Yılı ilan ettiğini ha-
tırlatan Başkan Akgün,
“Bütün STK'larımızın, muhtar-
larımızın bunu alkışlamış ol-
ması ve tam destek vermiş
olmaları bizi son derece cesa-
retlendirmiştir. 80 bin hektar
alanımızda çiftçimizle,
STK'larla İstanbul Yeditepe ve
Namık Kemal Üniversiteleri ile
birlikte eğitimimizi, gücümüzü
birleştirip çok güzel işler ya-
pacağız. Üretim yapmak iste-
yen geçimini tarımdan
sağlamak isteyen kadınları-
mıza belediyenin elinde bulu-
nan park bahçe gibi yerleri

tahsis edeceğiz. İnce eleyip
sık dokuyacağız. Vatandaşla-
rımız eğitimden geçecekler.
Orada ne üreteceklerse o bit-
kilerden verilecek. Üretimde
katkı sağlanacak. Üretimden

sonra üreticinin malını sata-
cak olan kooperatifler ta-
mamlanacak, belediyemizde
bunu destekleyecek. Büyük-
çekmece, İstanbul'a en çok
kavun karpuz veren ilçe ama

kendiliğinden bilimsel verilere
dayanmayan bilgiler çerçeve-
sinde yürütülen bu işler bun-
dan sonra bilimsel çerçeveye
oturtularak kent tarım politi-
kaları ile ilerleyecek” dedi. 

Akgün: İnce eleyip sık dokuyacağız!

Doruk
Bulut

İdil
İnce

Özcan
Işıklar

Cafer 
Mahiroğlu

KadınMeclisleri'nin
çağrısıyla, Kadıköy İs-
kelesi'nde buluşan ka-

dınlar, "Suç bende değil her
nerdeysem, ne giydiysem suç
bende değil" sözleriyle danslı
protesto gerçekleştirdi. Polis,
#LasTesis için toplanan kadın-
lara müdahale etti. Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız
Platformu Genel Sekreteri Fidan
Ataselim ile Kadın Meclisleri
Üyesi Ayşen Ece Kavas'ın da
aralarında bulunduğu çok sa-
yıda kadın gözaltına alındı.

Tüm dünyaya yayıldı

Şili’deki Feminist örgüt Las

Tesis’in 25 Kasım’da Şili
Kadın Hakları ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı
önünde düzenlediği, kadın ci-
nayetlerini, cinsel saldırı ve is-
tismar olaylarını protesto ettiği
dans, tüm dünyaya yayıldı.
Fransa, İspanya ve çeşitli ülke-
lerde danslı protestonun ben-
zerleri yapıldı. Kadın
Meclisleri, Twitter hesabından
Şili’deki danslı protestoyu İs-
tanbul’da da yapmak için çağ-
rıda bulunmuştu.  Paylaşımda
“Yarınki buluşmamıza hazır-
lanmanız için Türkçe sözleri
ve hareketleriyle videomuzu
paylaşıyoruz. Elden ele yaya-

lım, yarına çalışıp gelelim” ifa-
deleri yer almıştı. 

Gözaltına alındılar

Dün İstanbul Kadıköy’de saat
15.00’da toplanan kadınlar
"Suç bende değil her nerdey-
sem, ne giydiysem suç bende
değil" sözleriyle danslı pro-
testo gerçekleştirdi.  Polis,
#LasTesis için toplanan ka-
dınlara müdahale etti. Kadın
Cinayetlerini Durduracağız
Platformu Genel Sekreteri
Fidan Ataselim ve Kadın
Meclisleri Üyesi Ayşen Ece
Kavas dahil çok sayıda kadın
gözaltına alındı.

SUC BENDE DEGIL!

İBBBaşkanı Ekrem İmamoğlu, ileti-
şim ve medya ekibini yeni görevlen-
dirmelerle güçlendirdi. İBB Başkan

Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun’un ver-
diği bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu’nun seçim
kampanyalarında da görev alan Şükür Küçük-
şahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süley-
man Sarılar’ın görevve sorumluluk alanları şöyle
oldu:
Şükrü Küçükşahin - İBB Medya İlişkileri Koor-
dinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu
Zilan Karakurt -İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu
Ulaş Yılmaz - İBB Dijital İletişim (Sosyal
Merdya) Sorumlusu
Süleyman Sarılar -İştirak Şirketlerinden So-

rumlu Basın Danışmanı
Görevlendirmeleri yapılan
dört ismin özgeçmişleri
şöyle:
Zilan Karakurt:Gazeteci-
liğe, 2000 yılında, Mar-
mara Üniversitesi
Gazetecilik Bölümü öğ-
rencisi olarak eğitimini
sürdürürken, CNN
TÜRK’te başladı. Kanal
bünyesinde birçok TV programı ve belgeselin
yapımına katkıda bulundu. Daha sonra HA-
BERTÜRK televizyonu belgesel departma-
nında çalıştı. 2011 yılında, uluslararası haber
kanalı Al Jazeera’de görev aldı. Burada çalıştığı 4
yıl boyunca, yurtiçi ve yurtdışı belgesel projelerine
katkı verdi. 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi
WEB TV’nin kuruluşunda yer aldı. Kent ve
insan hikayelerinden oluşan kısa belgeseller

üretti. Aynı zamanda sosyal
medya alanında uzmanlaştı.
Evli ve iyi derecede İngilizce
konuşmaktadır.
Süleyman Sarılar: 1964 yılında
Konya’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimi tamamladıktan
sonra İstanbul Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi’ni bitirdi. Aynı
fakültede Gazetecilik Ana
Bilim Dalı’nda Yüksek Lisan-

sı’nı tamamladı. Meslek Hayatına 1984 yılında
İstanbul’da Anadolu Ajansı (A.A) muhabiri ola-
rak başladı. İki yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi’ne
geçti. 1991’e kadar Cumhuriyet Gazetesi’nde
insan hakları ve politika muhabirliği yaptı. Bu
süreçte yabancı dil bursuyla Fransa Paris’te
Fransızca dil eğitimi aldı. Cumhuriyet’ten ayrıla-
rak Kasım 1998’e kadar Hürriyet Gazetesi’nde
politika muhabirliğine devam etti. 

ZAYİ İLAN
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.  İdris Mustafa  99337901630

İBB medya ekibine yeni isimler geldi

Süleyman SarılarŞükrü Küçükşahin
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KURAL tanımaz imajı
üzerine kariyerini inşa
eden Madonna'nın en

büyük kızı Lourdes Leon, dün Flori-
da'da katıldığı bir etkinlik ile sosyal
medyada gündem oldu... 23 yaşın-
daki Lourdes Leon, Miami'de dü-
zenlenen sanat festivali Art Basel'de

boy gösteren İspanyol bir marka için
yarı çıplak şekilde sahneye çıktı. Ken-
disi gibi yarı çıplak dansçılarla şov
yapan Lourdes Leon sosyal medyayı
ikiye böldü.

onlarca dansçıyla aşk yaşadı

Barcelonalı performans sanatçısı

Carlota Guerrero ile birlikte yarı çıp-
lak vaziyette sahneye çıkan Lourdes
Leon, onlarca dansçıyla “aşk ya-
şadı”. “Love Different 2020” (Farklı
Sev 2020) isimli performans gösterisi
sırasında kadın ve erkeklerden oluşan
30 kişilik bir gruba dahil olan 61 ya-
şındaki Madonna’nın kızı Lourdes

Leon’un dans gösterisi sosyal med-
yada tartışma yarattı. Bazı sosyal
medya kullanıcıları Lourdes Leon’un
annesinin nüfusunu kullanarak Art
Basel’de performans sergilediğini öne
sürerken bazı kullanıcılar da genç ya-
şında bu tür başarılar elde etmesin-
den dolayı Lourdes Leon’u övdü.

MADonnA'nIn KIzI sAnAt İçİn soYunDu

DIŞ HABER

K uzey Kore'nin Birleş-
miş Milletler (BM)
Daimi Temsilcisi Kim

Song, yaptığı açıklamada, “Şu
anda ABD ile uzun görüşme-
lere gerek yok ve nükleer silah-
lardan arındırılma konusu
zaten müzakere masasının dı-
şına çıktı" ifadelerini kullandı.
Kim, ABD'nin müzakerelerde
aradığı "sürekli ve önemli diya-
loğun" iç politikada ABD Baş-
kanı Donald Trump'ın 2020
seçimlerine yönelik "zaman ka-
zandırma numarası" olduğunu
öne sürdü.

Mutabakata varmışlardı

ABD ve Kuzey Kore arasın-
daki nükleer silahlanmanın
önlenmesine yönelik müzake-
reler, şubattan bu yana aksaya-
rak sürüyor. Trump ile Kuzey
Kore lideri Kim Jong-un, ilk
kez 12 Haziran 2018’de Singa-
pur’da bir araya gelmiş, Kore
Yarımadası’nın nükleer silah-
lardan arındırılması ve kalıcı

barışın sağlanması konusunda
mutabakata varmışlardı. İki
lider, 26-27 Şubat’ta Viet-
nam’da bir kez daha görüş-
müş ancak zirve beklenenden
hızlı şekilde ve anlaşmasız
sona ermişti. Son olarak 30
Haziran’da Kuzey ve Güney
Kore arasındaki “silahsızlandı-
rılmış bölge”de görüşen iki
lider, nükleer müzakere süre-
cini sürdürme kararı almıştı.

Yıl sonuna kadar süre

Ekimde İsveç’te çalışma düze-
yindeki toplantılar, Kuzey Ko-
relilere göre, Amerikalılar “eski
tutum ve tavırlarını” devam et-
tirdiğinden kesilmişti. Pyong-
yang yönetimi, ABD’ye
nükleer anlaşma konusunda
ortaklaşa kabul edilebilecek
şartlar önermesi için yıl so-
nuna kadar süre tanımış,
ABD’nin yaptırımlar ve baskı
konusunda ısrarcı olması ha-
linde “yeni bir yol” arayışına
gireceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore, ABD ile müzak-
erelerde ülkenin nükleer

silahlardan arındırılma
seçeneğinin artık masada

olmadığını belirtti. ABD ve
Kuzey Kore arasındaki 
nükleer silahlanmanın 

önlenmesine yönelik
müzakereler, şubattan bu

yana aksayarak sürüyordu

Talepler için
SON ÇAĞRI

Yunan meclisinde 
İslam'a hakaret!

Hong Kong’da binlerce eylemci, so-
kaklara çıktı. 10 Aralık İnsan Hakları
Günü öncesi düzenlenen gösterilerde

eylemciler, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı
Carrie Lam’e, 5 talebin de karşılanması için ‘son
çağrıyı’ yaptıklarını dile getirdi. Hong Kong Sivil
İnsan Hakları Cephesi (CHRF), İnsan Hakları
Günü öncesi yapılan gösterilerin, Hong Kong
halkı için demokrasiye bağlılığın belirtilmesi için
önemli olduğunu söyledi.

5 talep sıralandı

CHRF organizasyonundan yapılan açıklamada,
"Bu yürüyüş, aynı zamanda Hong Kong halkı-
nın, Bölge Meclisi seçimleri ve Hong Kong
İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın yürür-
lüğe girmesinden sonra demokrasi ve polis şid-
detine karşı kararlılıklarını, uluslararası topluma
açıklamaları için en büyük fırsattır. Hong Kong
hükümeti, uluslararası insan hakları koruma
görevini yerine getirmek ve beşeriyetçiliği ve in-
sanlık itibarını savunmak için 5 talebimizi yerine
getirmeli" ifadeleri kullanıldı. DHA

YunAnistAn Parlamentosu'nda,
aşırı sağ Yunan Çözümü Partisi lideri
Kiryakos Velopulos ile Değişim Hare-

keti Partisi'nin Rodop ili Türk milletvekili İlhan
Ahmet ve Radikal Sol İttifak Partisi'nin
(SYRİZA) meclis grup temsilcisi Efklidis Çaka-
lotos arasında İslamiyet tartışması yaşandı. Par-
lamentoda yeni vergi kanunuyla ilgili
konuşmalar sırasında sözü İslamiyet’e getirerek
Müslümanlarla ilgili “küçültücü ve hakaret” içe-
ren ifadeler kullanan Velopulos, Rodop milletve-
kili Ahmet ve SYRİZA temsilcisi Çakalotos'un
tepkisiyle karşılaştı.

Bunu söylemeye hakkınız yok 

Velopulos, kürsüden yaptığı konuşmasında, “İs-
lamiyet’in bir din olmadığını, çağ dışı uygula-
malar öngören dini içerikli siyasi ideoloji
olduğunu ve Batı tipi yaşamla bağdaşmadığını”
ileri sürdü. Bunun üzerine söz alan Ahmet, Ve-
lopulos'un söylemleriyle tüm Müslümanlara,
genel olarak İslamiyet ile ilgili asılsız iddialarda
bulunarak açıkça hakaret ettiğini söyledi. İslam
dininde aşırılıklara yer bulunmadığını ve sözde
İslam adına hareketlerde bulunan bazı tarikatla-
rın ve yan dini kuruluşların gerçek İslam’ı ve
Kur’an’ı temsil etmediğini vurgulayan Ahmet,
"Sayın Velopulos, tüm dinlerde çeşitli doktrinler,
tarikatlar ve yan dini kuruluşlar olduğu gibi, İs-
lam'da da bazı tarikatlar (aşırılıklar içeren) ola-
bilir. Ancak bu İslam değil, kutsal kitap
(Kur’an-ı Kerim) değil. Sizin Meclis kürsüsün-
den iftira etmeye, küfür etmeye ve İslam’ın bir
din olmadığını söylemeye hakkınız yok” dedi.

Madonna’nın 23 yaşındaki
en büyük kızı olan Lourdes

Leon İspanyol bir marka için
yarı çıplak şekilde sahneye
çıktı. Lourdes Leon, onlarca

dansçıyla aşk yaşadı

KIM ABD’YE 
REST CEKTI

YARAMAZA BAK!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yerel basının
sorularını yanıtladı. Seçimlere hazırlanan İngiltere'de her
oya talip olduklarını dile getiren "Osmanlı torunu" Boris,
yaptığı en büyük yaramazlığını da kamuoyu ile paylaştı

AvrupA Birli-
ği’nden ayrılma sü-
recinde kontrolü

kaybeden İngiltere seçimlere
hazırlanırken başbakan Boris
Johnson açıklamalarda bu-
lundu. İttihat ve Terakki karşıtı
tutumuyla bilinen ve linç edile-
rek öldürülen Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun son dahiliye
nazırı Ali Kemal’in torunu ola-
rak da bilinen Johnson’ın açık-
lamaları İngiltere’de gündem
oldu. Kendisine yöneltilen
“Yaptığınız en büyük yaramaz-
lık nedir” sorusuna Başbakan
Johnson, “Ben bildiğiniz gibi

eskiden her gün bisiklete bini-
yordum. İşte o zamanlarda
bazen bisikleti kaldırımda sü-
rüyordum ve bu yasağı çiğni-
yordum. Şunu bilmenizi
isterim ki kaldırımda bisiklete
binmeye tamamen karşıyım ve
bunun hatalı olduğunun bilin-
cindeyim. Bu konuda kötü his-
sediyorum” dedi.

Kritik bir süreçteyiz

Röportajın devamında ise se-
çimlerle ilgili açıklamalarda
bulunan Johnson, “Her oy için
mücadele ediyoruz. Bizce şu
an ülkemiz için çok kritik” ifa-

desini kullandı. Kariyerinde
daha önce Londra belediye
başkanlığı ve İngiltere dışişleri
bakanlığı görevlerini de üstle-
nen Boris Johnson, Milli Mü-
cadele karşıtı yayınlarıyla
tanınan Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali
Kemal’in büyük torunu olarak
Türk kamuoyu tarafından da
biliniyor. Ali Kemal, İzmit'te
linç edilmiş ve öldürüldükten
sonra cesedi, Lozan Konferan-
sı'na giderken trenle İzmit'ten
geçecek olan İsmet Paşa gör-
sün diye istasyonda bir seh-
paya asılmıştı.

Suriye’ye asker
gönderebiliriz!
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gerekli
görülmesi durumunda Suriye’ye yeni asker
gönderme ihtimallerinin bulunduğunu belirtti

ABD'nin Kaliforniya eyale-
tinde düzenlenen bir güvenlik
forumunda konuşan Esper,

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon)
gereklilik halinde Suriye'ye yeni asker
gönderme olasılığını dışlamadığını be-
lirtti. ‘ABD'nin Suriye'deki kuvvetleri ye-
terli mi' sorusunu yanıtlayan Esper,
“Olduğunu düşünüyorum. Eğer değilse
ek güç göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

IŞİD’i bahane etti

Sputnik’te yer alan bilgilere göre, ABD
Genelkurmay Başkanlığı ve Merkez Kuv-

vetler Komutanlığı (CENTCOM) ile gö-
revlerini yerine getirmeleri için gerekli
olan her şeyin ellerinde olması için sü-
rekli görüşme halinde olduklarına dikkat
çeken Esper, Pentagon'un eskisi gibi
IŞİD'in nihai olarak bozguna uğratılma-
sını görevi olarak bildiğini vurguladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald
Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydo-
ğusunda başlattığı askeri operasyon or-
tamında Amerikan askerlerinin büyük bir
kısmını bölgeden çıkarmıştı. Az sayıda
Amerikan askeri, Suriye'nin kuzeyinde ve
doğusunda kalmaya devam ediyor.

Hong Kong’da binlerce eylemci, 10
Aralık İnsan Hakları Günü öncesi
düzenledikleri gösterilerde, Hong
Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie
Lam’e, taleplerin karşılanması için
‘son çağrı’ vurgusunu yaptı.
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KÜLTÜR Merkezi Opera 
Sahnesi'ndeki konsere, yak-
laşık 600 sanatsever katıldı. 

'Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu' 
kapsamında, Paris Konservatuvarı'nda 
müzik hayatına başlayan ve uluslar-
arası eleştirmenler tarafından 'sıra dışı 
Chopin icracısı' olarak nitelendirilen 
Onay, Orkestra şefliğini Burak Tü-
zün’ün yaptığı iki bölümlük konserin ilk 
bölümde Ludwing Van Beethoven Pi-
yano Konçertosu No:4'ü MDOB Or-
kestrası eşliğinde piyanosu ile 
seslendirdi. Konserin ikinci bölümde ise 
Ulvi Cemal Erkin senfoni No:1'inci de 
MDOB Orkestrası seslendirdi. Konser 

sonunda sahneden ayrılan Gülsin 
Onay, salonu dolduran yüzlerce sanat-
severin kendisini uzun süre alkışlaması 
üzerine 3 kez piyanosunun başına yeni-
den döndü. Daha sonra ise fuayeye çı-
kararak, hayranlarıyla bir araya gelen 
Onay, sanatseverlerle fotoğraf çektirip, 
son albümünü imzaladı. Hayranların-
dan yoğun ilgi gören Onay, Mersin se-
yircisi karşısında her zaman 
heyecanlandığını dile getirerek, "Burada 
olmak gerçekten çok büyük bir mutlu-
luk. Bu güzel şehirde bu harika orkestra 
ile ve harika dinleyici ile müziği paylaş-
mak her zaman büyük bir mutluluk 
oluyor. Yıllardır hep geliyorum.  

Bu turnemin son konseriydi. Neredeyse 
her gün Türkiye'nin bir şehrindeydim. 
Adana, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve 
Mersin bu 5 ilimizde de farklı program-
larla güzel konserler oldu. Hepsinin yeri 
aynı ama en sonuncusunun yeri hep 
ayrı oluyor" dedi. MDOB Orkestrasının 
performansını çok beğendiğini ifade 
eden Onay, "Opera orkestraları çok iyi 
eşlik ediyorlar. Hep şancılara da eşlik 
ettikleri için böyle bir avantaj var. Onun 
için çok rahat çaldım. Burak Tüzün'de 
çok değerli genç bir şefimiz. Programda 
Ulvi Cemal Erkin 1'inci senfonisi de yer 
aldı. Çok güzel bir programdı, nicele-
rinde buluşmak üzere" diye konuştu.

Kulakların pasını silen konser

BU HAFTA SANAT 
DOLU GECECEK 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatro-
larında, yarısı çocuklar için olmak üzere 20 oyun 
tiyatroseverlerle buluşacak. Program kapsamında 

11-14 Aralık'ta "Osmanlı'nın Sherlock Holmes"u diye 
anılan "Komiser Avni"nin maceralarını anlatan "Aman-
vermez Avni" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 
Gönül Kıvılcım'ın yazdığı "Can Yeleği" Fatih Reşat Nuri 
Güntekin Sahnesi'nde ve Moliere'in unutulmaz eseri 
"Hastalık Hastası" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde iz-
lenebilecek. Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi'nde Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı, 
Murat Ozan'ın yönettiği "Kahvede Şenlik Var", Üsküdar 
Musahipzade Celal Sahnesi'nde William Shakespea-
re'in unutulmaz eseri "Macbeth", Ümraniye Sahne-
si'nde Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in müziklerini 
tasarladığı "İki Efendinin Uşağı", Gaziosmanpaşa Sah-
nesi'nde John Patrick'in kaleme aldığı "Tatlı Kaçık" ve 
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Ahmet Sami 
Özbudak'ın yazdığı "Hayal-i Temsil" sahnelenecek. 

Çocuklara güzel haber 

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın 
yaşamından kesitler sunan "Komik-i Şehir Naşit Bey" 
12-13 ve 14 Aralık'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi 
Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak. Çocuk 
oyunlarında ise 12 ve 13 Aralık'ta "Bir Gün Ayakkabı-
mın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sah-
nesi'nde, "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Gaziosmanpaşa 
Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik tiyat-
roseverlerle buluşacak. "Yaşayan Sayfalar" isimli yeni 
oyunun Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ser-
gileneceği 15 Aralık'ta ayrıca "Bisküvi Adam" Fatih 
Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Gazios-
manpaşa Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Har-
biye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" 
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Rüya" Kağıthane 
Sadabad Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" Sultangazi 
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümra-
niye Sahnesi'nde ve "Palyaço Prens" Üsküdar Kerem 
Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak. 

Devlet Tiyatroları dolacak 

İstanbul Devlet Tiyatrosunda 10-15 Aralık arasında 
Memet Baydur'un yazdığı "Düdüklüde Kıymalı Bamya" 
Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Bülent Usta'nın yazdığı 
"Bay Z." Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, 10-14 Aralık 
arasında Haldun Dormen'in yönettiği "Karmakarışık" 
ve 15 Aralık'ta Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği çocuk 
oyunu "Keloğlan Keleşoğlan" Cevahir Salon 1'de sey-
redilebilecek. Alain Badiou'nun yazdığı "Filozof 
Ahmed" Üsküdar Stüdyo Sahne'de ve Anton Çehov'un 
yazdığı Zafer Alagöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" 
ise Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 10-14 Aralık ara-
sında sahnelenecek. Faik Ertener'in yazıp yönettiği 

çocuk oyunu "Siz Ne Dersiniz" 12,13,14 ve 15 Aralık'ta 
Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde, Sait Faik Abasıya-
nık'ın "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunu 12, 13 ve 
14 Aralık'ta Garibaldi Salon 2'de ve Elif Erdal'ın yönet-
tiği çocuk oyunu "Turta Girmemiş Orman" 14 ve 15 
Aralık'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde izlenebilecek. 

Sahne sanatları ve konserler çok 

Dasdas Sahne'de bu hafta Vasıf Öngören'in 1977'de 
yazdığı tiyatro eserinde usta oyuncu Şener Şen'in zen-
gin bir ailenin yanında çalışan aşçı rolünde yer aldığı 
"Zengin Mutfağı" 9 ve 10 Aralık'ta, Dostoyevski'nin 
"Timsah" adlı hikayesinden yola çıkarılarak sahneye 
konulan aynı adlı eser 10 Aralık'ta, Alper Baytekin yö-
nettiği "Astro Ay'a Tırmanıyor" 14 Aralık'ta, Moritz Rin-
ke'nin bireysel trajedilerin komedisini ortaya koyduğu 
"Westend - Batının Sonu" 15 Aralık'ta sahnelenecek. 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde de bu hafta 10 ve 
12 Aralık'ta "Uyuyan Güzel" balesi, 13-14 Aralık'ta ise 
Napoliten Konser etkinliği Kadıköy Süreyya Opera-
sı'nda sergilenecek. İBB Cemal Reşit Rey Konser Sa-
lonu'nda ise yarın klasik müziği güldürü ile 
harmanlayan Pagagnini, 13 Aralık'ta Pisa Opera ve 
Balesi'nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers 
Company'nin kurucuları Walter Matteini ve Ina Bro-
eckx'un koreografisi "Lady Macbeth", 15 Aralık'ta ise 
operanın ikizleri Didem ve Sinem Balık ile İstanbul 
Kent Orkestrası "Aşkın Müziği" konserinde sahne ala-
cak. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde de bu 
hafta 13-14 Aralık'ta Türkiye'nin önde gelen caz piya-
nistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, 
davulda Ferit Odman'dan oluşan trio touche'de, Fin-
landiyalı heavy metal grubu Amorphis ise 15 Aralık'ta 
%100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak. Britanyalı 
yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer 
tarafından çevrilen "Pencere" oyunu 9 Aralık'ta, Ozan 
Güven ve Günay Karacaoğlu'nun başrol oynadığı "Don 
Kişot'um Ben" ise 10 Aralık'ta Turkcell Platinum Sah-
nesi'nde sahnelenecek. 

Aşık Veysel unutulmayacak 

Polonyalı oyun yazarı Slawomir Mrozek'in 1958 yı-
lında yazdığı "Polisler" adlı oyun, İlham Yazar yönet-
menliğinde 10 Aralık'ta Duru Tiyatro'da 
tiyatroseverlerle buluşacak. Büyük ozan Aşık Veysel 
anısına yapılan ve 11 ülkeden 16 kısa film yarışacağı 
"2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" 13-15 
Aralık'ta gerçekleştirilecek. Festival kapsamında film-
ler Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür 
Merkezi'nde gösterilecek. Bir moderatör eşliğinde 6 
komedyenin 10'ar dakikalık stand-up performansların-
dan oluşan "Grand Pera Açık Mikrofon", Grand Pera 
Emek Sahnesi'nde ilk kez 13 Aralık'ta izleyici karşısına 
çıkacak.

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı 
sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak

TÜRKİYE'NİN çocuk odaklı tek medya konferansı 
olarak TRT Çocuk öncülüğünde gerçekleştirilen 
"TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konfe-
ransı" 11-12 Aralık'ta düzenlenecek. Çocuklara 
yönelik içeriklerin nasıl dönüştüğü ve nasıl dö-
nüşmesi gerektiğinin kapsamlı olarak irdelene-
ceği konferansa katılmak için web sitesinden 
kayıt yaptırılabilecek. Ressam Sema Talay'ın 
"Vadi" isimli kişisel resim sergisi 9 Aralık'ta Tünel 
Sanat Galerisi'nde açılacak ve 27 Aralık'a kadar 

ziyaret edilebilecek. Laleper Aytek'in, "Hayat 
Başka Yerde" adlı sergisi, 10 Aralık'ta Milli Rea-
sürans Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle bulu-
şacak. "İstanbul Japan Week 2019 Winter" 
etkinlikleri kapsamında, Japonya'nın İstanbul 
Başkonsolosluğu 13-15 Aralık tarihleri arasında 
Tekfen Tower Konferans Salonu'nda, "16. İstan-
bul Japon Filmleri Festivali",  
"Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri" ve 
"Manga Semineri" düzenleyecek. 

Dünyaca ünlü sergiler var

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahne alan ünlü 
piyano virtüözü Gülsin Onay, performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

TANER Barlas’ın kurgula-
dığı, Rutkay Aziz’in yö-
nettiği ve iki usta 

tiyatrocunun aynı zamanda rol da 
aldığı ‘Büyük Gözaltı’ (1984) oyunu, 
Trump Kültür ve Gösteri Merke-
zi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor. 
İngiliz yazar George Orwell'in kült 
romanı 1984'ten Robert Owens, Wil-
ton E. Hall ve William A. Miles’ın 
uyarladığı oyunda, Rutkay Aziz ve 
Taner Barlas’a sahnede Ekin Aksu, 

Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç 
Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüse-
yin Demir eşlik ediyor. George Or-
well’in distopyasını ve buna rağmen 
sahip olduğu umudu tiyatro izleyici-
siyle buluşturan ‘Büyük Gözaltı’ 
(1984), romanda sergilenen ve adeta 
bir ‘büyük gözaltı’ olan toplum dü-
zenini sahneye taşıyor. Büyük Göz-
altı (1984) oyunu10 Aralık Salı saat 
20:30’da Trump Kültür ve Gösteri 
Merkezi'nde sahneleniyor. 

Büyük Gözaltı sahneye çıkıyor
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KAZAKİSTAN'DA 14-22 Eylül tarihle-
rinde düzenlenen Dünya Şampiyona-
sı'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için 
kota alamayan Kadın Milli Güreş Ta-
kımı, 2020 mart ve nisan aylarında ya-
pılacak Avrupa ve dünya kalifikasyon 
turnuvalarında kota almak için çalış-
malarına Niğde'nin Çamardı ilçesin-
deki Demirkazık Kamp Eğitim 
Merkezi'nde devam ediyor. Milli Takım 
Teknik Direktörü Efraim Kahraman, 
AA muhabirine, 12 sporcuyla temel 
hazırlık kampı yaptıklarını söyledi. 
Dünya Şampiyonası'nda beklediklerini 
gerçekleştiremedilerini belirten Kahra-
man, "Bu takım 4 yıldır başarı üstüne 
başarı elde etti. Beklentiler yüksekti ve 
durumumuz da çok iyiydi. Ancak bazı 
olumsuzluklar yaşandı, son saniye-
lerde kaybettiğimiz kota maçlarımız 
oldu, özellikle çeyrek final maçları. 
Bizim işimiz daha bitmedi. Çok başa-
rılı bir takımız." diye konuştu. 

Kotaları kaldırdık 

Kahraman, takımda Avrupa ve dünya 
şampiyonlarının bulunduğuna işaret 
ederek, şunları kaydetti: "Dünya güre-
şinde kadın güreşçilerimiz söz sahibi. 
Amacımız Tokyo Olimpiyatları'nda 
madalya almak. Ama önce oraya katıl-
mamız lazım. Şu anda asıl hedefimiz 
kalifikasyon maçları. 19-21 Mart'ta 
Macaristan'da, Avrupa Kıtası kalifikas-
yon maçları olacak. Öncesinde 10-16 
Şubat'ta Avrupa Şampiyonası var. Ka-
lifikasyon bizim için daha önemli. Av-
rupa Şampiyonası'nda iki defa takım 
olarak üçüncü olduk. Yasemin Adar 4 
defa Avrupa şampiyonu oldu. Elif Jale 
Yeşilırmak Avrupa şampiyonumuz. 
Bunların yanı sıra Avrupa ikincileri, 
üçüncüleri takımımızda mevcut. Şam-
piyonlarımız olduğundan dolayı bek-
lentilerimiz daha çok. 2016 Rio 
Olimpiyatları'na 5 sıklette katıldık 
ancak madalya alamadık. Bizim şu an-
daki hedefimiz öncelikle kotalarımızı 
alıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 
kadın güreşinde rengi ne olursa olsun 
madalya kazanmak. Buna inanıyo-
rum. Takımımız çok iyi. Ülkemizi, bay-
rağımızı en iyi şekilde temsil etmek için 
elimizden geleni yapacağız." 

Artık tecrübeliyiz ve inançlıyız 

Geçen yılın 23 yaş altı dünya şampi-
yonu Buse Tosun da her zaman kadın 
güreşinde tarih yazan bir takım olduk-
larını ve bunu tekrarlayacaklarına 
inandıklarını aktardı. Hedeflerinin her 
zaman en iyisini yapmak olduğunu 
vurgulayan Tosun, şöyle konuştu: 
"Bizim bir amacımız var, olimpiyat 
madalyası ve bunun için çalışıyoruz. 
Dünya Şampiyonası'nda kesinlikle 
bizim bir hatamız oldu. Maçları son 
noktalara bırakmamamız gerektiğini 
öğrendik. Artık daha tecrübeliyiz ve 
inançlıyız. Böyle bir şeylerin olması ge-
rekiyordu ki tekrar bizi çok sıkı olimpi-
yat madalyasına bağlasın. Her 
sporcunun hayatında yenmek ve yenil-
mek vardır. Şimdi hedefimiz büyük, 
bunlara takılmayacağız. 2020 Tokyo 
Olimpiyatları'ndan 2016'daki gibi ma-
dalyasız dönmek istemiyoruz. 2016'da 
5 kota aldık. Tecrübesizliğimizden, ya-
şımızın küçük olmasından yenildik. 
Ama Tokyo'da bunu istemiyoruz. 
Orada bir tarih yazılsın istiyoruz. Nasıl 
büyükler, 23 yaş altı kategorilerinde 
Avrupa ve dünya şampiyonlarımız 
oldu, kadın güreş tarihinde de kesin-
likle Tokyo'da madalya alabileceğimize 
inanıyorum."

Kadınlar tarih 
yazmak istiyor

Kadın güreşinde kazanılan  
madalyalarla adından sıkça söz ettiren 

milli sporcular, Avrupa ve dünya  
kalifikasyon turnuvalarında kota  

alarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan 
madalyalarla dönmeyi hedefliyor

İSPANYA La Liga’nın 16’ncı haftasında Barce-
lona evinde konuk ettiği Mallarco’yu Lionel Mes-
si’nin hat-trick yaparak lig tarihine geçtiği maçta 
5-2 mağlup etti. Karşılaşmada Barcelona’ya ga-
libiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Griezmann, 
17, 41, 83’üncü dakikalarda Lionel Messi ve 

43’üncü dakikada Luis Suarez kaydetti. Konuk 
takımın golleri ise 35’inci ve 64’üncü dakikalarda 
Ante Budimir’den geldi. Bu galibiyetle puanını 
34’e çıkaran Barcelona averajla Real Mad-
rid’den liderliği alırken, Mallarco ise 14 puanla 
17’nci sırada kaldı. 

Barcelona’nın Arjantinli süper yıldızı Lionel 
Messi, Mallarco karşısında attığı 3 gol ile La 
Liga tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu 
oldu. Arjantinli yıldız yaptığı hat-trick ile La Liga 
tarihindeki 35’inci hat-trick’ini yaparak ezeli ra-
kibi Cristiano Ronaldo’yu (34) geride bıraktı.

Uçan adam Lionel Messi

Fernando Muslera
DUVAR GIBI KALECI 

Süper Lig’in  
14. haftasında Aytemiz  

Alanyaspor’u yenerek zirve takibini  
sürdüren Galatasaray’da kaleci Muslera,  

bu sezonki başarılı performansıyla  
kazanılan puanlarda önemli rol oynadı

S üper Lig'in 14. haftasında konuk 
ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 
yenerek zirve takibini sürdüren 

Galatasaray'da kaleci Fernando Mus-
lera, sergilediği başarılı performansla 
göz dolduruyor. Galatasaray'da 9. se-
zonunu geçiren ve son yıllarda kazanı-
lan başarılarda önemli pay sahibi olan 
33 yaşındaki Uruguaylı kaleci, bu 
sezon da etkili mücadelesiyle öne çıkı-
yor. Sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez 
isimlerinden olan Muslera, Aytemiz 
Alanyaspor karşılaşmasında yaptığı 
başarılı kurtarışlarla bir kez daha kale-
sinde yıldızlaştı. Galatasaray taraftar-
larının en çok güvendiği isimlerden biri 
olan Uruguaylı file bekçisi, Aytemiz 
Alanyaspor maçında yaptığı 5 kurta-
rışla galibiyette önemli rol oynadı. 

Fernando Muslera, Süper Lig'de bu 
sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 
10 gol yedi. Ligin geride kalan bölü-
münde 11 golle kalesinde en az gol 
gören takım olan Galatasaray'da Mus-
lera, sakatlığı nedeniyle bir karşılaş-
mada forma giyemedi. Uruguaylı 
kaleci, ligde görev yaptığı 13 karşılaş-
manın 6'sında rakiplerin gol bulmasına 
izin vermedi. Muslera'nın sakatlığı ne-
deniyle oynayamadığı ve Okan Ko-
cuk'un kaleyi koruduğu Medipol 
Başakşehir maçını Galatasaray, 1-0 
kaybetmişti. 

En iyi ikinci sezonu 

Fernando Muslera, 9 yıllık Galatasaray 
kariyerindeki en iyi ikinci sezonunu ge-
çiriyor. Sarı-kırmızılı takımdaki en iyi 

dönemini, maç başına 0,74 gol yeme 
ortalamayla ilk sezonu olan 2011-
2012'de yaşayan Muslera, bu sezon ise 
maç başına 0,76 gol ortamasıyla mü-
cadele ediyor. Uruguaylı kalecinin Ga-
latasaray'daki en kötü sezonu ise maç 
başına 1,39 gol yeme ortamasıyla oy-
nadığı 2015-2016 sezonu oldu. 
En çok kupa kazanan yabancı 
Fernando Muslera, Galatasaray'da en 
fazla kupa kazanan yabancı futbolcu 
rekoruna sahip. Uruguaylı kaleci, sarı-
kırmızılı takımda 5 Süper Lig, 4 Tür-
kiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa 
olmak üzere toplam 14 kupa kazanma 
başarısı gösterdi. Muslera ayrıca, Ga-
latasaray'da en fazla maça çıkan ya-
bancı oyuncu rekorunu da elinde 
bulunduruyor.

LİGDE son olarak 9. haftada Kasımpaşa'ya 4-
1 yenilen, ardından çıktığı 5 maçta mağlubiyet 
yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsa-
bakalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 
Ligdeki son 3 galibiyetini deplasmanda elde 
eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Aytemiz 
Alanyaspor'u 1-0, dün de MKE Ankaragü-
cü'nü 3-1 yendi. Göztepe, İzmir'de konuk et-
tiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1, 
Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 9. 
haftayı 9 puan ve averajla düşme hattının 
hemen üzerinde tamamlayan sarı-kırmızılı 
ekip, puanını 20'ye çıkardığı 14. haftada, maç 

fazlası ve averajla 9. durumda yer alıyor. Göz-
tepe, 15. haftada 14 Aralık Cumartesi günü 
bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne 
konuk olacak. Sezona Tamer Tuna yöneti-
minde başladıktan sonra İlhan Palut'u göreve 
getiren sarı-kırmızılı ekip, genç teknik adam 
yönetiminde çıktığı 4 maçta yenilmedi ve 8 
puan topladı. 

Serdar Gürler'den 2 gol 

MKE Ankaragücü karşısında attığı 2 golle bu 
sezon 3 gole ulaşan Serdar Gürler, Alpaslan 
Öztürk'le birlikte takımın en golcü ismi konu-

munda bulunuyor. Dünkü müsabakanın 
henüz 28. saniyesinde takımını 1-0 öne geçi-
ren Halil Akbunar ise bu sezon ligde şimdiye 
kadar en erken golü kaydeden oyuncu oldu. 
Halil, bu sezonki ilk golüne imza attı. 

Göztepe'de 2 cezalı 

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kartla 
cezalandırılan Alpaslan Öztürk ile Soner Ay-
doğdu, Gençlerbirliği deplasmanında forma 
giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Berkan 
Emir, Cameron Jerome, Titi, Andre Poko ve 
Lamine Gassama da ceza sınırında.

Deplasman canavarı 
Süper Lig’in 14. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup eden Göztepe, deplasmanda üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı

OLİMPİYAT ve dünya üçüncülüğü başarı-
larına sahip İşitme Engelliler Kayak Milli 
Takımı, kış olimpiyatları öncesi hazırlık 
kampını, kondisyon depolamak için An-
talya sahilinde gerçekleştiriyor. Türkiye'de 
2002'de kurulan ve 2007'de ABD'de dü-
zenlenen İşitme Engelliler Kış Olimpiyat-
ları'nda 3x13 kilometre dalında üçüncülük 
elde eden Kayak Milli Takımı, 2014'te 
Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 
da üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. 
Milli takım, İtalya'da 12-21 Aralık'ta dü-
zenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpi-
yatları öncesi hazırlık kampını, antrenör 
Yavuz Tanyeri'nin talebiyle Antalya sahil-
lerinde yapıyor. Sahil kenarında koşup, fit-
ness salonunda ağırlık çalışan sporcular, 
olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde 
temsil etmeyi hedefliyor.  

Kamp yeri tartışıldı 

İşitme Engelliler Kayak Milli Takımı Antre-
nörü Yavuz Tanyeri, yaptığı açıklamada, 
olimpiyatlara kayaklı koşuda 1, alp disip-
lini kategorisinde de 2 sporcuyla katıla-
caklarını aktardı. Kayaklı koşuda 
yarışacak Ömer Altunkaynak'ın, 2014'te 
Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 
üçüncü olan takımda yer aldığını, alp di-
siplininde yarışacak İdris Gökberk Şimşek 
ve Hamdi Yağcı'nın ise ilk kez uluslararası 
bir organizasyona katılacaklarını dile geti-
ren Tanyeri, şunları söyledi: "Geçen sezo-
nun sonundaki 6 günlük kar 
çalışmasından sonra bugüne kadar hiçbir 
çalışma yapmadık. Federasyonda, 'Kamp 
yeri Erzurum mu, Erciyes mi olsun?' diye 
tartışıldı. Havanın sıcaklığı, iklimin bize 
sağlayacağı imkanlar açısından Antalya 
olmasını düşündük ve burada yapılma-
sına karar verdik. Bir sporcunun kayaklı 
çalışması elbetteki dağda olur. Zihinsel 
çalışacaksa, o ortam hazırlanır. Kondis-
yon ve fiziki uygunluk çalışması yapıla-
caksa, sıcak iklim, denizden, nemden 
yararlanılacak, oksijen basıncının  
az olduğu bir bölge daha iyidir."

Tek hedef başarı 

AVRUPA Kısa Kulvar Yüzme 
Şampiyonası'nda milli yüzücü 
Ümitcan Güreş, erkekler 50 
metre kelebekte Avrupa üçün-
cüsü oldu. Avrupa Kısa Kulvar 
Yüzme Şampiyonası'nda ikinci 
madalya Ümitcan Güreş'ten 
geldi. İskoçya'non Glaskow ken-

tinde düzenlenen Avrupa Kısa 
Kulvar Yüzme Şampiyona-
sı'nda milli sporcu Ümitcan 
Güreş 50 metre kelebekte 
22.38'lik derecesiyle Avrupa 
3'üncüsü olarak bronz madalya-
nın sahibi oldu. Güreş, bu dere-
cesiyle Açık Yaş Yeni Türkiye 

Rekoru'nun da sahibi oldu.  
Erkekler 100 metre kurbağa-
lama finalinde yarışan Emre 
Sakçı ise 4'üncü sırada yer aldı. 
Sakçı, erkekler 100 metre kurba-
ğalama finalini 56.58'lik derece 
ile bitirirken kendisine ait  
Türkiye rekorunu geliştirdi.

Yüzmede  
önemli  
başarı



T ayfur Havutçu'nun Kasımpaşa'yla an-
laşmasının ardından gözler daha önce 
Beşiktaş forması giyen teknik direktör-

lere çevrildi. Siyah-beyazlı takımla sembol 
olan birçok isim kariyerine teknik direktör ola-
rak devam etti. Şu anda Süper Lig'de takım 
çalıştıran Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Meh-
met Özdilek ve Tayfur Havutçu gibi Beşiktaş 
efsanelerinin yanı sıra, daha önce siyah-be-
yazlı formayı giyen Okan Buruk, lige damga 
vuran isimler olarak dikkat çekiyor. 4 sezon 
boyunca Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü 
yaptıktan sonra A Milli Takım'ın başına geçen 
Şenol Güneş de, yolu Beşiktaş'tan geçen bir 
başka isim. Bugüne kadar siyah-beyazlı for-
mayı giyen birçok isim kariyerine teknik adam 
olarak devam ediyor. 

Ligin lideri Çalımbay 

Bu sezon Sivasspor'la çok iyi işlere imza atan 
ve Yiğidolar'ı ligin zirvesine taşıyan Rıza Ça-
lımbay, Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından birisi 
olarak dikkat çekiyor. Teknik adamlık kariye-
rinde daha önce siyah-beyazlı takımı da çalış-
tıran Çalımbay, bugüne kadar Göztepe, 
Denizlispor, Rizespor, Eskişehirspor, Kasım-
paşa, Trabzonspor gibi birçok takımın teknik 
adamlığını yaptı. Rıza Çalımbay'ın yanı sıra 
Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış olan Sergen Yal-
çın, Tayfur Havutçu ve Mehmet Özdilek ile 

siyah-beyazlı formayı giyen Okan Buruk, 
Süper Lig'de mücadele eden diğer isimler. Ab-
dullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesi 
sonrasında Başakşehir'in teknik direktörlü-
ğüne getirilen Okan Buruk, aldığı başarılı so-
nuçlarla dikkat çekiyor. Alanyaspor'dan 
ayrıldıktan sonra Yeni Malatyaspor'la anlaşan 
Sergen Yalçın da, Süper Lig'in en başarılı isim-
lerinden birisi olarak göze çarpıyor. Yaşanan 
form düşüklüğünün ardından göreve Mehmet 
Özdilek'i getiren Denizlispor, ‘Şifo'nun takımın 
başına geçmesiyle çıkış yakaladı. Süper Lig'de 
göreve başlayan son isim de Tayfur Havutçu 
oldu. Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasım-
paşa, takımı Havutçu'ya emanet etti. Tayfur 
Havutçu, lacivert-beyazlı ekiple ilk maçında 
Beşiktaş'a karşı yarın sahaya çıkacak.  

Ertuğrul Sağlam'dan tarihi başarı 

Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması 
giyen ve adı Beşiktaş ile özdeşleşen birçok 
isim, jübilesinin ardından kariyerine teknik 
adam olarak devam ederken, bu isimlerden 
bazıları Beşiktaş'ı çalıştırdı. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Gelişim Direktörlüğü'nde antrenör 
eğitimcisi olarak görev yapan Rasim Kara, 
siyah-beyazlı ekibin önemli isimlerinden biri-
siydi. Kara, A Milli Takım'da antrenör olarak 
uzun süre görev yaptıktan sonra 1996-1997 
sezonunda Beşiktaş'ta görev alarak teknik di-
rektörlüğe adım attı.  
Bursaspor, Rizespor, Kocaelispor gibi ekipleri 
çalıştırdıktan sonra Kanada'nın Ottawa Wi-
zards takımının başına geçti. Rasim Kara 
daha sonra Azerbaycan'ın yolunu tuttu. Hazar 
Lenkeran'ı çalıştırdıktan sonra Qarabag'ı çalış-
tıran tecrübeli hoca, daha sonra tekrar 1 sezon 
Hazar Lenkeran'ın başına geçti. Rasim Ka-
ra'nın takımı çalıştırdığı dönemde takımın en 
önemli isimlerinden olan Ertuğrul Sağlam da 
siyah-beyazlı ekipte teknik adamlık yaptı. Şu 
anda Samsunspor'un başında olan Sağlam, 
teknik direktörlük kariyerine de Samsuns-
por'da başlamıştı. Karadeniz ekibinin ardın-
dan Kayserispor ve Beşiktaş'ı çalıştıran 50 
yaşındaki hoca, Beşiktaş'ın ardından Bursas-
por'un başına geçti ve yeşil-beyazlı kulübü 
şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza attı. 
Sağlam ayrıca İran'ın Tractor takımını da ça-
lıştırarak yurt dışında tecrübe edindi.
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HALTERDE hem Avrupa'da hem 
de Türkiye'de çeşitli dereceler 
elde eden eski milli halterci 

Ekrem Ağıllı, 2013'te Milli Eğitim Bakanlı-
ğının milli sporcu atama kontenjanı kapsa-
mında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde beden 
eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. 
Ağıllı, yeni sporcular yetiştirmek için ilçede 
yetenekli öğrencileri bulup, kurduğu kulüp 
çatısı altında topladı. 

Halter sporuna yatkın sporcular  

Ekrem Ağıllı, yaptığı açıklamada, 6 yıldır 
beden eğitimi öğretmeni olarak görev yap-
tığını ve bu sürede halter sporuna yatkın 
yetenekli sporcuları yetiştirmeye çalıştığını 
söyledi. Görevini 2016'dan beri Bünyan il-
çesi Karakaya Ortaokulu'nda sürdürdü-
ğünü belirten Ağıllı, şunları kaydetti: 
"Burada halter sporuna yatkın sporcuların 
olduğunu gördüm. Daha sonra Karakaya 
İlköğretim Spor Kulübünü kurduk. Bu-
rada yetişen çocuklarla il birincilikleri elde 
ettik. Çocukları okulumuz adına Türkiye 
şampiyonalarına götürdüm. Daha sonra 
Bünyan ilçesinin merkezinde bir salon 
ararken, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile gör-

üştük. Onlar da bize bir oda tahsis etti. 
Burada yaklaşık bir senedir şampiyonalara 
hazırlanıyoruz. 17-18 öğrencimiz Türkiye 
Şampiyonası'na katıldı. Toplamda ise 30'a 
yakın sporcumuz var. Milli sporcuydum, 
öğrencilerim benden daha iyi olsun diye 

onları halter branşıyla tanıştırdım. Benden 
iyi olacaklarına da inanıyorum." 

16 yaşında sporcu 

Sabah antrenmanı ile hazırlıklara başladık-
larını anlatan Ağıllı, okuldan fırsat bulan 

öğrencilerin çalışmalara dahil olduğunu 
kaydetti. Ağıllı, Yıldızlar Ferdi Türkiye 
Şampiyonası'nda sporcularından 16 yaşın-
daki Işıl Işık'ın 45 kiloda ikinci, 12 yaşındaki 
Hayrullah Efe Bolgi'nin de minikler 55 ki-
loda üçüncü olduğunu ifade etti.

Satrançta  
kupa zamanı 
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Beşiktaş forması giyen futbolcular, teknik adamlık 
yaparak Süper Lig’e damga vuruyor. Ligde Beşiktaş 
dışında 5 takımın hocalığını siyah-beyazlı kulüpte 

futbol oynayan isimler yapıyor

Halterde yıldızlar yetişiyor

RASİM Kara ve Ertuğrul Sağlam gibi yolu Be-
şiktaş'tan geçen bir diğer teknik adam da 
Samet Aybaba oldu. "Feda" döneminde takı-
mın başına geçen Aybaba, Beşiktaş ile ligi 3. 
sırada tamamlamıştı. Aybaba kariyerinde 
birçok Süper Lig takımını çalıştırdı. Son ola-
rak bu sezon Kayserispor'la anlaşan ancak 2 
maçlık serüvenin ardından görevinden ayrı-
lan tecrübeli hoca, şu anda takım çalıştırmı-
yor. Aybaba gibi birçok takımda görev yapan 
bir başka isim de Ziya Doğan. Ancak Ziya 
Doğan, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ça-
lışmadı. Tecrübeli hoca, 2000-2001 sezo-
nunda takımda antrenörlük yaptı. 

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen ve antrenör 
olarak Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan 
Tamer Tuna, daha sonra teknik adamlığa 
adım attı. Göztepe ve Sivasspor'u çalıştıran 
Tamer Tuna, bu sezon başında yeniden İzmir 
ekibinin başına geçti ancak daha sonra alı-
nan sonuçların ardından görevden ayrıldı. 
Tamer Tuna gibi Şenol Güneş'in yardımcılı-
ğını yapan bir başka isim, daha önce Beşik-
taş forma giyen Bayram Bektaş oldu. 
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nü kısa bir 
süre çalıştırdıktan sonra görevden ayrılan 
Bektaş, A Milli Takım'da teknik direktörlük 
koltuğuna oturan Şenol Güneş'in yardımcısı 
oldu. Bektaş'ın yanı sıra 11 sezon boyunca 
Beşiktaş forması giyen İbrahim Üzülmez de 
teknik direktör olarak yoluna devam eden 
isimlerden oldu. Beşiktaş'ta forma giydiği 11 
sezonun ardından futbolu bırakan Üzülmez; 
Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve 
Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü 
yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon tekrar 
Gençlerbirliği'ni çalıştırdı. Sezon sonunda 
Ankara ekibinden ayrılan İbrahim Üzülmez 
şu anda takım çalıştırmıyor. Real Madrid'den 
Beşiktaş'a transfer olan ve özellikle sosyal 
medyada her fırsatta kalbinin Beşiktaş için 
çarptığını söyleyen Guti de teknik adamlık 
kariyerine başladı. Geçtiğimiz sezon Beşik-
taş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak çalı-
şan İspanyol çalıştırıcı, şu anda İspanya 2. 
Ligi ekiplerinden Almeria'nın hocalığını yapı-
yor. Guti ile birlikte Beşiktaş'ta antrenörlük 
yapan İlhan Mansız ise, bu anlamdaki kari-
yerine ara verdi. Mansız'ın da hedefleri  
arasında teknik adamlık bulunuyor.

Guti de teknik adam oldu 

TEKNIK ADAM  
FABRIKASI BJK

Milli Eğitim Bakanlığının milli sporcu atama kontenjanı ile Kayseri'de öğretmenliğe başlayan eski halterci Ekrem Ağıllı, okulunda halter kulübü kurarken, öğrencilerini müsabakalara hazırlıyor

RUSYA Devlet Atom Ener-
jisi Kurumu Rosatom'un 
desteği ile düzenlenecek 

kupada, Avrupa, Amerika, Asya ve 
Afrika olmak üzere 4 kıtadan gelen 
görme, işitme ve fiziksel engelli sat-
ranç sporcularını oluşturduğu karma 
takımlar yarışacak. 2020 yılında ger-
çekleşecek olan '1. Dünya Satranç 
Paralimpik Şampiyonası' öncesinde 
yapılacak ilk satranç turnuvası özel-
liği ile dikkat çeken kupanın, azim ve 
mücadeleleri ile büyük başarılara 
imza atan ülke sporcularının güzel 
hamlelerine sahne olması bekleniyor. 
Şampiyonada, 4 kıtadan 24 ülkenin 
sporcularının oluşturacağı takımlar 
mücadele edecek. Türkiye, Rusya, Al-
manya, Hindistan, Kazakistan, Vene-
zuela, Polonya, Zambiya gibi 
dünyanın farklı ülkelerinden gelen 6 
sporcudan oluşacak satranç takımı 
karma grubunda en az bir kadın 
sporcu yer alacak. Avrupa, Amerika, 
Asya ve Afrika Kıtası takımlarının 
yanı sıra ev sahibi Türkiye'den 3, 
sponsor ülke Rusya'dan 3 olmak 
üzere 6 sporcudan oluşacak 'Rusya-
Türkiye Takımı', Türk-Rus dostlu-
ğunu satranç masasına taşıyacak. 

4 kıtada sporcular gelecek 

Türkiye'nin yine çok önemli bir ulus-
lararası spor organizasyonuna ev sa-
hipliği yapacağını söyleyen Türkiye 
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız 
Tulay, Engelli Satranç Olimpiyatları 
öncesinde gerçekleştirilmesi açısın-
dan da önem taşıyan kupaya ev sa-
hipliği yapmaktan dolayı çok mutlu 
olduklarını belirtti. Bu kupanın 4 kıta-
nın dostluğunu da simgelediğini vur-
gulayan Tulay, "İlk defa düzenlenecek 
çok özel bir kupa heyecanı Türki-
ye'de, başkent Ankara'da yaşanacak. 
Dünya satranç otoritelerinin ilgiyle 
takip edeceği yeni bir şampiyonaya ev 
sahipliği yapıyoruz. FIDE'nin, Türki-
ye'nin organizasyon başarısını takdir 
ederek böylesine heyecan verici, en-
gelleri hamleleriyle mat etmiş sporcu-
ların yarışacağı bu özel kupayı 
ülkemizde düzenlemeye karar vermiş 
olmasından dolayı çok heyecanlıyız. 
Bu kupanın başka bir özelliği daha 
var ki bu çok önemli. Asya, Avrupa, 
Afrika ve Amerika olmak üzere 4 kıta-
dan gelecek özel sporcular, sporun 
birleştirici gücünü güzel müsabakayla 
yansıtacaklar. Ankara'da hamleler 
hem kazanmak için hem de dostluk, 
kardeşlik ve barış için atılacak. Türki-
ye'yi temsilen doğuştan SMA (Spinal 
Müsküler Atrofi) hastası, engelleri 
satrançla tanıştıktan sonra hızla aşan 
çok değerli Handenur Şahin gibi 
örnek sporcularımızın da yarışacağı, 
engelli Türk satranç hakemlerimizin 
de yer alacağı bu müthiş heyecanın, 
bu çok özel yarışın tüm dünyada il-
giyle takip edileceğine inanıyorum. 
Katkı sağlayan herkese teşekkür edi-
yor, takımlara başarılar diliyorum" 
dedi.  

Türkiye, çok özel bir satranç  
turnuvasına ev sahipliği yapmaya 

hazırlanıyor. Dünya Satranç  
Federasyonu (FIDE) tarafından ilk 

defa düzenlenecek olan 'FIDE  
Engelliler İçin Konfederasyon  
Kupası', 8-14 Aralık tarihleri 

arasında Ankara'da 
 gerçekleştirilecek 

SARICA, basketbol şubesinin internet si-
tesinde yer alan açıklamasında, yeni bir 
takım olmalarına rağmen sezon başın-
dan beri iyi bir performans gösterip, 
önemli galibiyetler aldıklarını belirtti. 
Ligde ve Avrupa'daki performanslarının 
ardından TOFAŞ karşısında 94 sayı ye-
melerinin normal olduğunu kaydeden 
Sarıca, şunları kaydetti: "Buna karşın 

özellikle kazanma hırsımız, arzumuz, 
mücadelemiz ve hücumdaki oyunumuz 
beni mutlu etti. Oyuncularımı gösterdik-
leri performanstan ötürü kutluyorum. 
TOFAŞ'ı da galibiyetten ötürü tebrik edi-
yorum. Maçın büyük bölümündeki 
hakem yorumlarını oyuncularımıza an-
latmakta güçlük çektiğimizi söyleyebili-
rim. Gelişimin her türlü olması 

gerektiğine inanıyorum. Bundan sonra 
hedeflerimiz doğrultusunda mücadele-
mize tüm camiamız ve ailemizle birlikte 
devam edeceğiz." 

Elimizden kaçırdık 

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus 
Sonsırma ise TOFAŞ karşısında çok mü-
cadele etmelerine rağmen istedikleri sa-

vunmayı yapamadıklarını belirterek, 
"Maçın son bölümlerdinde kazanma 
şansı elimize geldi ancak bu fırsatı de-
ğerlendiremedik." ifadelerini kullandı. 
FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tu-
runda mücadelesini sürdürecek Pınar 
Karşıyaka, L Grubu'ndaki ilk maçında  
11 Aralık Çarşamba günü Hollanda'da 
ZZ Leiden'le karşılaşacak.

Mağlubiyete rağmen moraller yerinde



BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

O tomobil tamircisi Melike Nur
Beyen, kadınların her alanda
başarılı olabileceğinin sadece

bir örneği. Onu otomobil tamir
ederken görenler ise şaşırıyor. Ço-
cukluğundan beri arabalara merakı
olan 17 yaşındaki Melike Nur
Beyen, elektromekanik bölümü lise
son sınıf öğrencisi. Bu alanda ken-
dine yer bulmakta zorlansa da iş
aramaktan asla vazgeçmediğini
ifade eden Beyen, Maltepe'de bir
otomobil bakım ve onarım servi-
sinde staj görüyor. Dükkandaki tek
kadın tamirci olarak lastik takmak-
tan balata değiştirmeye kadar diğer
çalışma arkadaşlarının yaptığı her
işi yapabilen Melike, kadınların her
alanda başarılı olabileceğini herkese
kanıtlıyor. Tamirci olma hayalini
gerçekleştiren Melike Nur Beyen'in
bir başka hayali ise oyuncu olmak.

Bebek yerine araba

Melike, bu işe olan merakının nere-
den geldiğini, "Küçüklüğümden
beri, kendimi bildim bileli hep mera-
kım vardı arabalara. İki hayalim
vardı. Birincisi tamirci, ikincisi de

oyuncu olmaktı. Oyuncu olama-
dım, tamirciliğe yönelmek istedim.
'Neden yapamayayım' bunu dedim,
yapmak istedim ve tamirci olmayı
başardım. Bu merak ağabeyimden
geliyor. Küçüklüğümden beri de hep
arabalarla ilgiliydim. Bebeklerle oy-
namazdım hep arabalar ile oynar-
dım, arabalar ile ilgilenirdim,
severdim. Daha sonra bu işe yönel-
dim. Elektromekanik bölümü oku-
dum. Daha sonra iş hayatına
atıldım ve çalışıyorum" şeklinde an-
latıyor. 

Dalga bile geçtiler

“Bu iş sana ağır gelir, bu cüsse ile
yapamazsın' bile dendi. Dalga bile
geçildi" diyen Melike Nur Beyen,
"Sürekli iş aramakla geçti zamanım.
Her yere gittim ama 'alım yok' dedi-
ler. İstemediler, fark ettim onu. Ben
bunu yapabiliyorum dedim, göster-
dim. Bir kere deneyin, görün dedim.
Denedim, o tekeri falan kaldırabildi-
ğimi gördüklerinde güçlü olduğumu
anladılar. Bunu yapabiliyorsan di-
ğerlerini de yapabilirsin, dediler.
Daha sonra buraya başladım. Bu-

rası bana çok iyi geldi. Burada anla-
dılar, 'Yapabiliyor bu kız, yapama-
yacağı hiçbir şey yok' dediler. Ama
iş sürecim gerçekten çok zor oldu.
Bulamadım. Yapabilir gözüyle bak-
madılar. Şimdi ise görmeye bile ge-
lenler var. Bu işi yaptığıma
inanmayanlar, görüntülerime inan-
mayanlar var. Şu an herkes yapabi-
leceğimi biliyor. Mutluyum,
inandılar bana ve inansınlar kadın-
ların yapamayacağı hiçbir iş yoktur.
Bana yapamazsın gözüyle baktıkla-
rında daha çok hırslandım. Yapaca-
ğım, yapabiliyorum dedim. Ama
yapabildiğimden bir tık daha üst se-
viyede yapma kararı aldım. Ama
daha sonra yapabildiğimi gördükle-
rinde şaşırdılar. Kendi aralarında
konuşsalar da yine yüzüme karşı
söylemediler. Yine bana o şekilde
davrandılar. Daha fazla güç alayım,
daha fazla sinirleneyim, daha fazla
çalışayım, diye. Bunların hepsi
benim için iyi oldu. Daha sonra
gördüklerinde 'Yapabiliyormuşsun,
bizi utandırdın' dediler. Sağ olsun
ailem de öncelikle arkamdaydı" ifa-
delerini kullandı. 
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17 yaşında genç bir kız... Onu tamirhanede görenler
şaşırıyor. Çocukluğundan beri bebeklerle değil arabalarla
oynayan Melike hayallerinin peşinde koşuyor. Lastik tak-
maktan balata değiştirmeye kadar birçok işi başarıyla
yapan Melike aynı zamanda oyuncu olmak istiyor
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MUHASEBECİ
SANIYORLAR

OYUNCU OLMAK
İSTİYORUM

Dükkana gelenlerin kendisini ilk
görüşte muhasebeci sandığını, el-
lerindeki kiri görünce ise şaşırdık-
larını söyleyen Beyen,
“Muhasebeci falan sanıyorlar beni
ama bakıyorlar ellerim siyah, yağlı.
'Acaba yardım mı etti' falan diye
düşünüyorlar. Ben de 'burada çalı-
şıyorum, yeni başladım diyorum.'
İnanmıyorlar bana, çok şaşırıyor-
lar. Beni birkaç kişi görmeye de
geliyor. Motivasyonumu düşürecek
şeyler yaşamıyorum. Arabalar
zaten yanımda. Onlar beni motive
ediyor. Daha sonra müşterilerimiz
zaten ona göre davranıyor, ona
göre bizimle konuşuyor. Kadının
kendine güvenmesi lazım. Önce-
likle 'ben bu işi yapabilirim' diyorsa
yapacak. Ben bu işi yapabilirim
dedim, yaptım"  dedi.

Beyen, çalışırken eldiven kullanmama se-
bebini de "Çok ısrar ediyorlar. Eldiven kul-
lan, eline bir şey olur. Kirleniyor. Eldiven
kullanmak zorunlu zaten ama ben eldiven
kullanamıyorum. Bir kere zaten ellerim
ufacık, o cıvatayı vs. tutmakta zorlanıyo-
rum. Bir de ayrıca elimin kirini görünce
daha çok çalışasım geliyor. Takmıyorum el-
diven ama sürekli söyleyenler oluyor tabii.
Alışmadım eldivene ve dediğim gibi elimin
kirini görünce daha çok motive oluyorum"

şeklinde açıkladı. Tamirciliğin ardın-
dan oyuncu olma hayalini gerçek-
leştirmek istediğini dile getiren
Beyen, “Tamirci oldum, umarım

oyuncu da olurum. Oyuncu olup bu
işi bırakacağım mı? Asla bırakmayaca-

ğım. İleride ailemin desteği ile bir dükkan
açıp ağabeyimle birlikte o dükkanda hem
işime bakabilirim hem oyunculuk da yapa-
bilirim. Yapacağım da" ifadelerini kullandı.
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